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СЛОВО РЕДАКТОРА

ВІД ШТОРМУ  
ДО ГАВАНІ
Н

отаріальна спільнота, завершуючи 2021 рік, як і усе людство, підводить під-
сумки, аналізує результати, радіє досягненням, робить висновки, будує пла-
ни на майбутнє.

І працює навіть тоді, коли країна поринає у багатоденний новорічно-різд-
вяний святковий марафон. Нотаріусам не доступна популярна опція «давай-
те вже після свят», тому що відвідувачі часто просять «усе й одразу». Звісно, 

нотаріус готовий допомогти, захистити права, гарантувати безспірність правочину.

Як витримати міжособистісні емоційні бурі, цунамі законодавчих змін та урагани 
«технічних помилок»? Тихі гавані для відпочинку – родинне коло, зустрічі з друзями, 
а також різноманітні хобі: спорт, образотворче мистецтво, література, подорожі. А ще 
кожен український нотаріус – частково філософ.

До речі, найвідоміший український філософ Григорій Сковорода висловлювався про 
свідомий вибір професії та підтримував концепцію навчання впродовж життя. На його 
думку, для внутрішньої гармонії та рівноваги кожна людина повинна мати «сродну 
працю». Нотаріуси блискуче демонструють ці ідеї на практиці, адже дуже люблять свій 
фах, а також ніколи не припиняють самовдосконалення та підвищення професійного 
рівня.

2021 приніс неймовірно багато нормативних змін, зокрема відбувся важливий етап 
нотаріальної реформи – реєстрація законопроекту № 5644, розробленого, по суті, НПУ. 
Із 1 липня нотаріуси почали виконувати важливу місію на ринку землі. І всі адаптува-

лися до роботи в умовах пандемії...

На 2022 рік – багато сподівань. Мрійте сміливо! Вірте у 
себе та єдність нотаріату, адже переживати шторми кра-
ще разом. Пам’ятаймо, що корабель тоне не тоді, коли він 
у воді, а коли вода у ньому: важливо те, що відбувається 
всередині кожного з нас, всередині громади як нашого 
спільного корабля.

З любов’ю до нотаріату – 
Юлія Шешуряк,  

головний редактор

Хочете стати автором журналу?
Чекаємо ваших пропозицій за тел. (093) 845 07 85, press@npu.ua
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Законопроект № 5644 – 
реформа нотаріату

10 червня 2021 року в парламенті був зареєстрований 
законопроект № 5644 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України  щодо вдосконалення регулювання 
нотаріальної діяльності».

Законопроект № 5644 є консолідованим баченням ре-
формування нотаріату НПУ, Мін’юсту, народних депутатів, 
міжнародних партнерів.

Заплановано суттєві зміни: перехід нотаріальної про-
фесії із самоврядування на саморегулювання; поступовий 
перехід до єдиного нотаріату; запровадження Е-нотаріату; 
розширення повноважень нотаріусів.

Мета змін – посилення інституту нотаріату як гаран-
тії захисту прав фізичних та юридичних осіб, підвищення 
якості та забезпечення доступності нотаріальних дій, ство-
рення нових антирейдерських інструментів тощо, рефор-
мування нотаріату за європейськими стандартами.

Комітет ВР з питань правової політики рекомендував 
прийняти законопроект за основу (на час виходу журналу 
очікується перше читання – ред.).

НОТАРІАТ У ФОКУСІ

ТОП-10 НОТАРІАЛЬНИХ 
ПОДІЙ 2021 РОКУ
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Нотаріат  
та ринок землі

1 липня 2021 року в Україні відкрито ринок зе-
мель сільськогосподарського призначення. Нота-
ріат – у центрі земельної реформи, адже від нота-
ріусів залежить і рівень первинних консультацій, і 
супровід угод, і правозастосовча практика.

Спільними зусиллями НПУ, Мінагро, Мін’юсту, 
ДЗК та інших сторін зроблено великий масив ро-
боти. Продовжується вдосконалення процедур 
укладення та нотаріального посвідчення право-
чинів із с/г землею.

У перший день відкриття ринку землі НПУ 
провела для нотаріусів безкоштовний всеукраїн-
ський інформаційний марафон «Відкриття ринку 
землі: організаційні питання роботи нотаріату». 
Протягом усього часу представники НПУ працюють в проекті «Громадська антирейдерська платформа», Земельному 
штабі, створеному при Мінагро.

Нотаріуси відповідально працюють на ринку землі та вкотре довели, що нотаріат завжди стоїть на захисті права 
власності. Аби віддячити та мотивувати нотаріусів, Мінагро розробило і надіслало усім нотаріусам спеціальні таблич-
ки, на яких вказано: «Нотаріус сприяє у здійсненні прав та захисті законних інтересів на ринку землі».

З’їзд нотаріусів 
України

17 червня 2021 року відбувся Чер-
говий З’їзд нотаріусів України. З’їздом 
заслухано та затверджено звіти прези-
дента НПУ, Ревізійної комісії НПУ, Ко-
місії НПУ з питань професійної етики 
нотаріусів.

Президентом НПУ обрано Володи-
мира Марченка, Першим віце-прези-
дентом НПУ — Олену Кирилюк, віце- 
президентом НПУ — Інну Бернацьку. 

НОТАРІАТ У ФОКУСІ

Закон про медіацію
Верховна Рада 16 листопада 2021 року при-

йняла Закон України «Про медіацію», який визна-
чає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової 
процедури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус 
медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з 
цією процедурою. НПУ активно брала участь у розробці відповід-
ного законопроекту № 3504.

Вносяться зміни до Закону «Про нотаріат» – встановлюється, 
що нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, визначено-
му законом, за умови проходження ними базової підготовки медіатора.

Також встановлено, що Нотаріальна палата України здійснює підготовку нотаріусів у сфері медіації, веде та опри-
люднює реєстри нотаріусів, які пройшли підготовку у сфері медіації.

НПУ організовано навчальну програму «Медіація: базові навички для нотаріуса», у 2021 році відбулося два курси, 
нотаріуси отримали сертифікати відповідно до вимог нового Закону. Навчання триватиме й надалі, зважаючи на ак-
тивну зацікавленість нотаріусів.
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Нові нотаріальні округи
Наказом Міністерства юстиції України 

від 07.06.2021 № 2040/5 затверджено Пе-
релік нотаріальних округів в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі. Таким чином норма-
тивно-правові акти, які регулюють діяльність нотаріусів, 
привели у відповідність із постановою ВР «Про утворення 
та ліквідацію районів».

Нотаріусам визначено спрощену процедуру: подати 
заяву (в паперовому чи електронному форматі) до відпо-
відного міжрегіонального управління Мін’юсту, отримати 
реєстраційне посвідчення про зміну округу, знищити пе-
чатку і виготовити нову. Детально про це йдеться у нака-
зі від 31.05.2021 № 1911/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України (щодо врегулювання 
питання реєстрації приватної нотаріальної діяльності нотаріуса при зміні адміністративно-територіального поділу 
України)» (набув чинності 05 червня 2021 року).

Новації держреєстрації
В 2021 році відбулася низка змін у сфері дер-

жавної реєстрації.
25 травня набрали чинності певні норми постанови КМУ від 28 

квітня 2021 року № 509 «Про запровадження експериментального 
проекту щодо отримання державним реєстратором прав на неру-
хоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності 
на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні комунальних 
підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, та 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

11 липня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163, яким затверджено 
Положення про форму та зміст структури власності. Встановлено правила подання державному реєстратору / нотаріусу 
документів щодо КБВ. Втім, згодом строк подання відомостей перенесли на 2022 рік.

Постановою КМУ від 24 листопада 2021 року № 1224 (набула чинності 25 листопада) внесено зміни до Порядку ве-
дення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень.

Усі законодавчі новації у сфері нотаріальної діяльності аналізуються та публікуються на «Нотаріальній платформі» у 
розділі «Єдина нотаріальна практика».

НОТАРІАТ У ФОКУСІ

Зміни в діловодстві
У 2021 році двічі вносилися зміни до Правил 

ведення нотаріального діловодства – наказами 
Мін’юсту № 638/5 від 18.02.2021 та № 2241/5 від 22.06.2021. 

На першому етапі було уточнено порядок дій у разі втрати доку-
ментів нотаріального діловодства, скасовано низку реєстрів та книг, 
змінено порядок надсилання вихідних документів, зазнала змін 
номенклатура справ нотаріуса тощо. Друга частина змін стосується 
відповідальності за організацію діловодства та архіву; порядку при-
ймання-передавання документів; складання та оформлення нотарі-
альних, організаційно-розпорядчих документів; порядку ведення та 
заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій; приймання і 
реєстрації кореспонденції; формування справ (нарядів); особливос-
тей формування спадкових справ; оформлення справ для архівного 
зберігання; вимог щодо складання описів справ (нарядів) тощо.
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Доступ до Єдиного 
держдемреєстру

Верховна Рада 17 листопада 2021 року при-
йняла Закон «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо уточнення порядку доступу но-
таріусів до Єдиного державного демографічного 
реєстру». Закон покращує можливості щодо іден-
тифікації особи при вчиненні нотаріальних дій.

Представники НПУ активно брали участь в 
роботі над відповідним законопроектом № 3989, 
спільно напрацьовуючи механізм підключення 
нотаріусів до Єдиного держдемреєстру.

Оцінка та фінмоніторинг 
Влітку 2021 року введено в експлуата-

цію Єдину базу даних звітів про оцінку з 
модулем електронного визначення оціночної вартості, сер-
вісом послуги електронного визначення оціночної вартос-
ті та автоматичного формування електронних довідок про 
оціночну вартість об’єкта нерухомості. Під час посвідчення 
правочинів з продажу (обміну) об’єктів нерухомості нота-
ріус перевіряє зміст електронної довідки, дату реєстрації 
звіту про оцінку в Єдиній базі та наявність присвоєного 
йому унікального реєстраційного номера, а також звіряє ін-
формацію про суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) та 
ринкову вартість об’єкта нерухомості, які містяться у звіті 
про оцінку, з даними Єдиної бази.

Наказом Мін’юсту від 10 вересня 2021 року № 3201/5 за-
тверджено Положення про здійснення фінансового моні-
торингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, 
державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здій-
снює Міністерство юстиції України. Врегульовано порядок 
проведення нотаріусами як СПФМ заходів належної пере-
вірки, в тому числі визначено перелік інформації, яку пови-
нна містити Анкета, сформована за результатами здійснен-
ня належної перевірки клієнта.

Правила етики 
Наказом Міністерства юстиції України від 

07.06.2021 № 2039/5 затверджено Правила про-
фесійної етики нотаріусів України. Документ визначає основні 
принципи та вимоги до професійної етики нотаріуса, морально-
етичні стандарти поведінки, якими нотаріус повинен керува-
тися у відносинах з державними органами, фізичними та юри-
дичними особами, іншими нотаріусами, Нотаріальною палатою 
України при здійсненні ним своїх професійних обов’язків. Пра-
вила є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на 
їх помічників, консультантів державних нотаріальних контор та 
нотаріальних архівів.

НОТАРІАТ У ФОКУСІ
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СПОРТ

Перед проведенням Олімпійських 
Ігор у Токіо незмінне гасло Олімпіа-
ди «Citius, altius, fortius» («Швидше, 
вище, сильніше») вперше в історії 
було змінено. Тепер олімпійський де-
віз звучить як «Citius, altius, fortius 
— communis», тобто «Швидше, вище, 
сильніше — разом», адже колективні 
зусилля приносять швидші та кращі 
рішення, ніж робота поодинці.

«Олімпійські ігри» нотаріусів — 
Ukrainian Notary Games — втретє від-
булися на берегах Дніпра 9-11 вересня 
2021 року та об’єднали нотаріальну 
спільноту. UNG 2021 — це понад 450 
учасників, 23 нотаріальні команди з 
України, а також представники Польщі 
й Туреччини; це 16 спортивних дис-
циплін та видовищна Race Nation; це 
різноманітні челенджі, радість спілку-
вання, командний дух та неймовірні 
емоції.

Насправді, Ukrainian Notary Games 
не лише для спортсменів, сюди за-
любки приїздять команди підтримки, 
до того ж, це хороша платформа для 
тімбілдінгу, нетворкінгу, та й навіть 
обговорення актуальних питань нота-
ріальної практики.

Щоразу організатори UNG вигаду-
ють нові конкурси, аби урізноманітни-
ти спортивну програму та дати мож-
ливість учасникам проявити себе в 

інших амплуа. У 2021 році акцент було 
зроблено на кулінарії й танцях: від-
бувся танцювальний челендж «Shuffle 
dance» та кулінарний конкурс із приго-
тування шашлику «King of meat».

Спортивне дійство традиційно 
розпочалося із футбольного турніру 
Notary Football Cup, також стартували 
турніри із волейболу й великого тенісу. 
Далі були змагання із бадмінтону, тені-
су настільного та великого, стрілецькі 
дисципліни, шахи та шашки, плавання 
і каяки, силові та fun-змагання — дартс 
і кидок м’яча у кільце. Вболівальники 
підтримували колег, результати вра-
жали, мотивація та сила духу досягала 
найвищого рівня.

Один із вечорів UNG присвятили 
перегляду відеороликів Shuffle Dance 
Challenge. Цей конкурс, заздалегідь 
оголошений організаторами, перед-
бачав злагоджене командне вико-
нання танцю під визначений трек. 
Командам потрібно було зняти відео- 
ролик, звертаючи увагу не лише на 
синхронність та артистичність, а й 
на локацію зйомок. У творчих робо-
тах нотаріуси відображали особли-
вості свого рідного краю, виявляли 
креативність у підборі «реквізиту» та 
костюмів. Головним арбітром танцю-
вального батлу став професійний хо-
реограф Дмитро Ключко. 

Окрема пригода — Race Nation, все-
український проект у форматі obstacle 
racing («біг з перешкодами»). «Гонка 
націй» передбачає спеціально спро-
ектовану трасу із перешкодами, де 
можна випробувати себе на міцність 
та силу духу, а також витривалість та 
фізичну підготовку. Важливий аспект 
— єдність команди! адже всі стартують 
разом і протягом всієї траси допома-
гають один одному долати перешкоди.

Цього року вперше було вирішено 
розділити учасників Race Nation на дві 
категорії: Masters (професіонали, що 
змагаються на час) та «Я вже переміг» 
(лояльне суддівство, креативні костюм 
та інший творчий підхід у проходжен-
ні траси тощо). 

Учасники Ukrainian Notary Games, 
які ділилися своїми враженнями як 
під час заходу, так і згодом у соцме-
режах, найбільше говорили про від-
чуття єдності нотаріальної спільноти, 
незалежно від своїх спортивних ре-
зультатів. Це саме той випадок, коли 
головне — участь. Емоції, отримані на 
UNG, залишаються щасливими спо-
гадами на весь рік, а безліч яскравих 
фото мотивують все більше нотарів 
готуватися до Ukrainian Notary Games 
2022.

Від нотаріальної контори до спор-
тивного майданчика — один крок!

UNG 2021 
Citius, altius, fortius — communis
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Володимир 
Марченко, 
президент НПУ

Атмосфера на UNG 
— це безліч позитивних 
емоцій, зустрічі із друзя-
ми та нові знайомства. 
Ми разом реалізували 
в життя вислів «Від но-
таріальної контори до 
спортивного майданчи-
ка — один крок!», який 

вже став неофіційним гаслом UNG. Дякую усім коле-
гам за єдність, взаємодопомогу та силу духу! Разом до 
перемог!

Наталія Козаєва, 
голова відділення 
НПУ в м. Київ

Ми святкуємо вели-
ку перемогу та успіх. 
Наш улюблений та най-
кращий Київ визнаний 
переможцем UNG 2021! 
Велика дружня команда 
київських нотарів, що-
денна праця, тренуван-
ня, шалене бажання пе-

ремагати — все це об’єднало нас та спрямувало єди-
ним можливим шляхом — до перемоги!

Завдяки вам, учасники, мої друзі, колеги, я відчула 
надзвичайне щастя. Пишаюся вами та дякую кожному 
з вас!

Дякуємо організаторам UNG за неймовірну підго-
товку та проведення! Усі отримані враження та емоції 
збережемо до наступного року!

Людмила 
Масловець, голова 
відділення НПУ в 
Запорізькій області

Незабутні дні, море 
емоцій, заряд бадьорості 
на цілий рік! Як чудово, 
що окрім нашої професії, 
нотаріусів об’єднує також 
і спорт. І хай нам далеко 
до профі — але так кай-
фово бути спортивними, 

веселими, а головне — доброзичливими і дружними.

Ольга Радзієвська, 
приватний 
нотаріус, 
Львівщина

Нотаріусів об’єднують 
не лише професійні се-
мінари та вивчення за-
конодавства. Нотаріусів 
об’єднують спорт, ко-
мандний дух та почуття 
гумору! Ukrainian Notary 
Games — супер team 

building формат, який об’єднує та мотивує!

Тетяна Балик, 
голова 
відділення НПУ в 
Кіровоградській 
області

Другий рік поспіль 
брала участь в UNG. Пер-
ший рік був ознайомлю-
вальний, а цього року 
їхали з командою вже 
підготовлені. Атмосфера 
свята, доброзичливості, 

допомога колег та спортивний азарт — рецепт нашо-
го успіху. Я навіть спробувала себе в інших змаганнях. 
Радість від спілкування також надихає.

Загальне правило — бери і роби — тут також пра-
цює! Тому запрошую до участі колег, які ще сумніва-
ються. Позитивні емоції від участі у спортивному святі 
гарантовані!

Каріна Дерун, 
голова відділення 
НПУ в Київській 
області

UNG — це гордість, 
радість, хвилювання, фі-
зична навантаженість, 
стрибки, падіння, зі-
рвані голосові зв’язки 
від скандувань, море 
обіймів з колегами! Таке 
відчуття, що усі ці пози-

тивні емоції, піднесений настрій та спорт омолоджу-
ють організм. Навіть зламана рука не завадила мені 
взяти участь разом із колегами нашої області у Race 
Nation — і серед 26-ти команд ми посілии 11-те місце!

Тож раджу усім їздити «омолоджуватись» на 
Ukrainian Notary Games. Впевнена, настільки друж-
ньо, драйвово, позитивно ви більше ніде не проведете 
час з колегами.

Маю за честь спостерігати кожного року, як наша 
команда від Київської області зростає і міцнішає на 
очах! В кожному учаснику стільки сили, завзяття та 
запалу, що вистачить освітити всю Київщину!

Дякую кожному учаснику, що не шкодували влас-
них сил задля блискучого результату всієї команди! Дя-
кую всім, хто приклав великі зусилля для того, щоб дані 
змагання відбулися, як завжди, на високому міжнарод-
ному рівні. Дякую нотаріату, що подарував мені все це!
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Анжела Усік, 
приватний 
нотаріус, Волинь 

Ukrainian Notary 
Games — це саме та істо-
рія, коли в одному шале-
но-насиченому дні серед 
колег нотаріусів прожи-
ваєш ціле життя. Емоції, 
які ми тут отримуємо, 
роблять нас живими, 
енергійно зарядженими, 

залишають післясмак і кличуть на UNG знову і знову!
Команда Волинської області виступила майже в 

усіх видах змагань, які були представленні на UNG 
2021, та в результаті зайняла достойне 9-те місце се-
ред 25-ти команд. Зокрема, Волинь підготувала три 
команди на Race Nation у професійній категорії.

Яскравими родзинками цьогорічних ігор стали 
танцювальний та кулінарний конкурси. Наш ролик, 
знятий у Музеї сучасного українського мистецтва Кор-
саків, підкорив серця журі та глядачів. Ця перемога в 
танцювальному конкурсі окрилює і надихає! 

Дякуємо організаторам, НПУ і всім причетним, які 
допомагали, віддавали частинку душі і свого часу! Та-
кож подяка голові Волинського відділення НПУ Надії 
Кузьміч, яка підтримувала нас у всьому.

Ганна Іскрицька, 
приватний 
нотаріус, 
Миколаївщина

Миколаївська об-
ласть вперше у такому 
кількісному складі взяла 
участь в Ukrainian Notary 
Games, і завдяки праце-
любності, ретельній під-
готовці, єдності та чіткій 
організованості привез-

ла дві золоті та одну срібну медалі, зайняла 11-12 міс-
це у загальному командному заліку. Пишаюся нашою 
командою і кожним учасником! Така масштабна подія 
доводить, що нотаріат на одній хвилі, нотаріус — це 
вже не професія, це життя! 

Олена Озерна, 
приватний нотаріус, 
Кіровоградщина

Команда — коло лю-
дей, що мають спільну 
мету. Коли люди пра-
цюють, як злагоджений 
механізм, у них є одна 
спільна справа, мета — 
всі разом працюють на 
результат, кожен знає, за 
що він відповідає, і допо-

магає іншим. Дякую моїй команді та Ukrainian Notary 
Games за незабутні емоції та враження. 

Тетяна Рачкова, 
приватний 
нотаріус, Волинь

Найкраща перемо-
га — це перемога над 
собою. Треба по життю 
перемагати себе та свої 
страхи, не боятися впев-
нено рухатись до нових 
знань, навичок та дося-
гати своїх цілей.

UNG — чудовий за-
хід, який підштовхує саме до таких думок... А ще він 
дає розуміння масштабності нашої нотаріальної спіль-
ноти, відчуття єдності та народжує командний дух!

Вкотре дякуємо організаторам за захід, а колегам 
за тепло і підтримку! Шануймося, бо ми того варті!

Віталіна 
Грушицька, 
приватний 
нотаріус, Київ

Хочу висловити сло-
ва вдячності організа-
торам і всім учасникам 
UNG 2021! Емоції від 
участі у цьому заході 
зашкалюють! Це крутез-
но, бомбезно, феєрично 
і незабутньо! Це дуже 

сильний заряд енергією на цілий рік!
«Київські нотарі» — моя неперевершена і креа-

тивна команда, яку я полюбила усім серцем, це веселі, 
життєрадісні, дружелюбні і позитивні друзі, колеги! 
Цього року наша команда виборола перше місце і я 
неймовірно щаслива. Дякую усім і кожному, хто був 
поруч і ці всі дні створював святкову, позитивну і ве-
селу атмосферу.

Вікторія Морозова, 
приватний нотаріус, 
Запоріжжя

UNG — це мікст емо-
цій, починаючи з очіку-
вання, втоми і кайфу від 
процесу підготовки, пе-
реживань на старті — до 
радості від результатів 
або розчарувань від при-
крих невдач. Але все це 
прожив кожен з нас, оче-

видно одне — байдужих не залишилося! Далі буде…

СПОРТ
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Бліц-Інтерв’ю

— Борисе, як Вам вдається керува-
ти організацією такого масштабного 
заходу? Які особливі героїчні риси ха-
рактеру маєте для цього?

— Ось що виходить, коли батьки не 
дослуховуються до прохання підлітка 
допомогти йому побудувати спортив-
ну кар’єру, а вперто направляють його 
здавати іспити на юридичний факуль-
тет… (сміється — ред.)

Звичайно це жарт, але я абсолютно 
впевнений, що без внутрішньої любові 
до спорту в мене нічого б не вийшло! 

— З чого усе починалося?
— UNG — яскрава сторінка в нотарі-

альному спортивному русі України, але 
не єдина, не перша та, маю надію, що 
не остання!

Спортивний рух нотаріусів Украї-
ни має багаторічну історію, ця яскрава 
розповідь заслуговує на окреме друко-
ване видання із ілюстраціями, розповід-
ями, описом окремих подій. А ще треба 
провести окреме вивчення витоків — з 
чого, все ж таки, все почалося? Між ак-
сакалами нотаріального руху досі йдуть 
дебати, яка подія стала «родоначальни-
ком» та дала імпульс.

У 2011 році я приєднався до колег, 
які представляли український нотарі-
ат на міжнародних змаганнях, за що їм 
безмежно вдячний. На той час вже іс-
нувала команда нотаріату. Я, молодий 
хлопець, побачив в колегах, попри до-
рослий вік, статус та багаточисленні за-
служені звання в юриспруденції, вмін-
ня бути допитливими, безпосередніми, 
відкритими. Побачив вміння відчувати 
живу енергію, вміння не зупинятися в 
русі, «не костеніти» в думках. Любити 
життя не в ідеальному вигляді з картин-
ки, а в тому, яке воно є насправді. Зна-
єте, я впевнений, що вони ніколи не по-

БОРИС КОТ: 
«Кожен із учасників UNG — герой!»

«Головні герої тут — ви!» — так висловився голова оргкомітету UNG Борис Кот під час відкриття, 
звертаючись до команд. Кожен учасник і справді виглядав героїчно, натхненно. Усмішки, дружні обійми, 
кольори креативних костюмів — в усьому відчувалася любов та єдність. Втім, Борис і сам, як супер-герой, 
протягом усіх днів UNG вирішував поточні питання, перебував на різноманітних локаціях, підтримував 
морально, за що постійно отримував слова вдячності. Ми спробували дізнатися у Бориса секрети його 
працездатності та любові до спорту.
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Чому саме у мене ви берете це 
інтерв’ю і чому саме я потрапляю в 
об’єктиви камер на церемонії від-
криття, вітаю учасників UNG разом із 
президентом НПУ Марченком Воло-
димиром Миколайовичем та головою 
відділення НПУ в Дніпропетровській 
області Оленою Бунякіною? Відпо-
вім.

Сама ідея спортивного нотаріаль-
ного івенту Ukrainian Notary Games 
та втілення її у реальність вперше в 
2019 році була ініційована переважно 
мною.

Після п’яти років проведення но-
таріальних спартакіад України в місті 
Мелітополі (за що велика дяка колезі 
Олександру Бєднову) в 2018 році була 
представлена на розгляд Комісії по 
спорту НПУ нова концепція спортив-
ного заходу, більш маштабного, який 
відповідав стратегії розвитку, який 
повинен бути для НПУ іміджевим, між-
народним, який повинен ще більше за 
кількості залучити людей, об’єднати 
колег із усієї України, бути майданчи-
ком для комунікації, спілкування, зна-
йомства. Спорт, взятий за основу за-
ходу, це наш фундамент! 

Так що я, мабуть, був найбільш ак-
тивним щодо реалізації ідеї проведен-
ня UNG. Як результат, через цю свою 
настирливість, вимушений був всю 
організацію на старті пропустити че-
рез себе. Визвався — то й тягни! 

Зараз мене більше всього тішить, 
що у нашої команди однодумців, які 
стояли біля витоків UNG, все вийшло, і 
за три роки проведення ігри стали по-
пулярним та успішним проектом.                       

— Яка Ваша улюблена дисциплі-
на на UNG?

— Звісно, це футбольний турнір 
Notary Football Cup. Який, до речі, має 
свою окрему історію. Якщо коротко: 
перший турнір був проведений у 2012 
році у Львові, на сьогодні налічується 
вже 9 розіграшів, за свою історію про-
водився в 5 містах України, а з 2019 
року став частиною UNG і 3 роки про-
ходить в одні дати з ним.

Notary Football Cup зберігає свої 
традиції, одна з яких — незмінний 
перехідний головний трофей, Кубок 
Переможців, на якому (за аналогією 
з Кубком Ліги чемпіонів, найпрестиж-
нішого клубного футбольного турніру 
Європи) гравіюється назва команди 
переможця, які вписують своє ім’я на-
завжди в історію нотаріального фут-
болу та залишають назву команди на 
трофеї! Коли ми закінчимо розігрувати 
цей турнір, або ж вирішимо змінити 
кубок, то його оригінал, який мандру-
вав з нами по всіх містах України, який 
піднімали команди-чемпіони, напо-
внюючи його неперевершеними емо-
ціями та енергією переможців, буде 
шляхетно займати своє почесне місце 
у музеї спортивної історії UNT.

Ще мені дуже подобаються твор-
чі конкурси на UNG. В минулому році 
конкурс відеопрезентацій команд став 
просто фонтаном креативу від учас-
ників. Круті задумки були втілені у ма-
ленькі ролики!

А цьогорічний танцювальний кон-
курс Shuffle dance — просто неймо-
вірно! Танець волинської команди 
переможців цього конкурсу — ви-

траплять у ментальну пастку, начебто 
їм все вже зрозуміло в цьому житті… 
Вони справжні — були, є і будуть! 

А потім відбулася численна кіль-
кість поїздок, змагань, турнірів, які ми 
відвідали або організували.

На сьогодні, ми — Ukrainian Notary 
Team (UNT), велика родина спортив-
ного нотаріального руху України.

І з кожним роком учасників UNT 
стає все більше і більше. Запорукою 
успіху є атмосфера, саме вона голо-
вний індикатор, люди її відчувають та 
приєднуються!  

— Хто ще із нотаріусів в оргкомі-
теті UNG, допомагає вам?

— На це питання непросто відпо-
вісти одразу… Адже відповідь пови-
нна бути об’ємна та щільна. В моєму 
розумінні це працює так: існування 
Нотаріальної палати України як про-
фесійної самоврядної організації, іс-
нування реальне та змістовне, а не 
формалізоване, в першу чергу, ство-
рює підґрунтя для консолідації зусиль 
всіх активних та небайдужих колег. 
Потребує прояву їх у різних напрям-
ках діяльності НПУ. У своєму існуванні 
НПУ наповнена сенсом об’єднувати, 
для реалізації завдань має необхід-
ність у міцному колективі однодумців. 
НПУ створює не тільки підґрунтя, я б 
сказав більше — потребує в існуван-
ні проектів, таких як спортивний рух 
UNT та міжнародний спортивний захід 
Ukrainian Notary Games.

Після такого концептуального під-
ходу можна поговорити і про персо-
налії, тобто хто конкретно допомагає: 
керівництво НПУ, члени Ради НПУ, які 
підтримують і розуміють сенс, голови 
обласних відділень НПУ та спортивний 
актив в областях, які створюють коман-
ди учасників, заявляють їх для участі в 
змаганнях UNG, ведуть та вирішують 
всі поточні питання своїх команд. Чле-
ни Комісії по спорту НПУ, які підтриму-
ють, довіряють, беруть на себе відпо-
відальність щодо формування більшої 
частини правил та адмініструють UNG. 
Оргкомітет, який веде роботу по під-
готовці та проведенню всіх складових 
частин UNG. І, звичайно, левову части-
ну роботи, найбільш кропітку, технічну, 
рутинну, виконують наймані суб’єкти 
господарювання. Якщо порахувати, 
яка кількість людей задіяна в проведені 
UNG на сьогодні, можна трошки здиву-
ватися. Це велика праця.
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конаний ідеально, а ролик відзнятий 
на території найбільшого за площею 
музею сучасного мистецтва у Луцьку. 
Вражає і сюжетна задумка полтавчан 
у своєму відео. Зайдіть на YouTube-
сторінку Ukrainian Notary Team, там є 
всі відеоролики команд. Відео полтав-
чан на сьогодні набрало вже більше 
230 тисяч переглядів, і це не межа.

Кулінарний конкурс «Король 
м’яса» з майстер-шефом Михайлом 
Грушевським вийшов також дуже кру-
тим, дав можливість виявити кулінарні 
вміння наших учасників. Далі, впевне-
ний, будуть нові творчі цікаві задумки!    

Забіг Race Nation — вибух адре-
наліну! Замислювався, в чому попу-
лярність такого складного за своєю 
суттю виду змагань… Це забіг на ви-
тривалість, відносно нова дисципліна 
взагалі в історії спорту. До кінця ще не 
знаю, але маю припущення: чим мен-
ше стає у нашому житті фізичної пра-
ці, збільшується інтелектуальна, тим 
більше наше тіло кидає в такий собі 
андеграунд, спонукає використовува-
ти надлишок фізичної невикористаної 
енергії. А ще популяризація різних мо-
тиваційних рухів та пошуку ефектив-
ності у різних сферах життя, у бізнесі 

тощо призвело до стрімкого зростан-
ня таких витривалих та складних видів 
спорту, як тріатлон, марафонські забі-
ги, забіги на витривалість, запливи у 
відкритій воді на значні дистанції, за-
біги Iron Man…

Якщо ж казати про забіг під час 
UNG, то цікаво спостерігати, як учас-
ники із хвилюванням стартують, бага-

то хто вже у зрілому віці, без значної 
фізичної підготовки, вперше. Долають 
відстань — і фінішують з таким драй-
вом! Це круто! Нібито відбувається ви-
кид гормонів у тілі, подолання страху, 
перемога над собою, з думками «я 
зміг, я здолав трасу, я переміг»! Мета 
організаторів — слідкувати за безпе-
кою учасників та допомагати їм.          

— Як Вам вдається, окрім органі-
зації, також брати участь в UNG?

— Я беру участь у багатьох зма-
ганнях, адже маю показувати приклад 
і бути активним. Команда івентерів, 
яких ми наймаємо, слідкує за всіма 
процесами, тому це дає можливість 
теж позмагатися.

— Що змінюють UNG у житті учас-
ників та у нотаріальній спільноті за-
галом?

— UNG заряджає, це яскраве дій-
ство, яке дає можливість подолати 
рутину, що безжально поглинає нас в 
офісах. Але, мабуть, краще самі учас-
ники можуть відповісти на це запи-
тання. Кожен може відчути UNG через 
призму свого світосприйняття! Є такі, 
кому щось не подобається, і це нор-
мально. Приємно отримувати багато 
слів вдячності. Емоції дуже щирі та 
сильні. Кожен із учасників UNG — ге-
рой!

Головне для мене, що UNG отрима-
ли популярність в нотаріальному се-
редовищі. А значить, історія буде мати 
своє продовження… Життя триває, 
рух неможливо зупинити!
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ТРИ ПИТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ
Учасники, які вибороли «золото» в різних дисциплінах,  

розповіли про стосунки зі спортом та враження від UNG
1. Чому саме цей вид спорту обрали?
2. Скільки часу та зусиль витратили на підготовку до UNG?
3. Яку основну емоцію викликає UNG?

Марина Марчук, Одещина
Великий теніс (жінки)
1. Великим тенісом я займаюсь 
давно, беру участь в багатьох 
турнірах, а також сама висту-
паю організатором жіночого 
парного турніру в Одесі. Тому 
теніс займає в моєму житті 
дуже важливе місце. За що я 
полюбляю теніс — за те, що 
він тренує не тільки м’язи, а й 
розум!

2. Цього року найбільш цікавою для мене була підготов-
ка до Гонки Націй, адже готувались командою. Почали тре-
нування десь у червні. На жаль, за декілька днів до змагань 
ми дізналися, що двоє учасників не зможуть приїхати, але 
завдяки нашим відважним дівчатам, одна з яких дала згоду 
на участь в Гонці Націй безпосередньо на UNG 2021, ми змо-
гли взяти участь командою від Одеської області! І ми дуже 
задоволені, що змогли подолати усі перешкоди!

3. UNG для мене — це, насамперед, змога побачити дав-
ніх друзів, познайомитись із новими цікавими людьми та 
відчути, що всі ми одна велика команда однодумців, яких 
поєднує не тільки професія, а й любов до спорту!

Оксана Хома, Харківщина 
Підняття гантелі (жінки)
1. Більше 15 років я безпе-
рервно займаюсь саме в тре-
нажерному залі, тренуюсь 4-5 
разів на тиждень. Не було пе-
рерви навіть під час локдауну, 
оскільки вдома я маю необхід-
не обладнання для домашніх 
силових тренувань та кардіо. 
Три роки займалась кросфі-
том. Отже, робота з гантелями 
та штангою — це моя рутина. 
Тому для виступу на UNG, не 

вагаючись, обрала підняття гантелі та участь у Race nation.
2. Для підготовки до UNG я додаткового часу не витра-

чала, оскільки мої безперервні тренування тримають мене 
завжди в формі. Також я не вважаю, що витрачаю зусилля 
на підготовку, оскільки для мене час, проведений в трена-
жерному залі — це інвестиція в себе, в своє здоров’я, фізич-
ну форму. А також заняття спортом дуже добре розванта-
жують мозок. Фізичні навантаження — це частина мене, це 
така сама процедура, як нічний сон або сніданок. Не уявляю 
своє життя без тренувань.

3. UNG — це: радість від зустрічі з колегами; виклик; мо-
тивація для роботи над своєю фізичною формою; емоційний 
підйом. 

Артем Засорін та  
Оксана Засоріна, Сумщина
Каяки
1. Кожного року з друзями ми 
сплавляємося на байдарках. 
Дуже подобається відпочи-
нок на воді, ночівлі в палат-
ках, збирання хмизу, співи під 
гітару біля вогнища, польова 
баня. Коли побачили в пере-
ліку дисциплін UNG заплив на 
каяках — не вагаючись, вирі-
шили взяти участь.

2. Останнє тренування на каяках було рік тому, на UNG 
2020. Протягом року не мали змоги тренуватися на відкри-
тій воді. Але ми ходимо систематично до спортивного залу, 
це 2-4 тренування із тренером щотижня. За останній рік ми 
значно покращили фізпідготовку, збільшилася витривалість. 
І це дало результат.

3. Радість. UNG ми очікуємо більше, ніж Новий рік! Що 
для нас UNG? Це зустріч із друзями, нові знайомства, адре-
налін, змагання, обмін інформацією, відпочинок, сотні фо-
тографій і відео. Це обмін номерами телефонів, це запити 
дружби у Facebook, запрошення в гості, нові плани, нові цілі, 
нове очікування UNG 2022!

Володимир Журбей,  
Житомирщина 
Настільний теніс  
(чоловіки)
1. В житті часто відбуваєть-
ся багато чого випадково. 
5-6 років тому в контору 
зайшов давній знайомий, 
який знав, що я завжди за 
спорт, тому запропонував 
парочку партій в настіль-
ний теніс. Зіграли, поспіл-

кувались, зацікавило. З цього часу я став виділяти час на 
тренування. Враховуючи, що спортзал більшість часу зайня-
тий, тренувались в період з 13:00 до 15:00, що було не зовсім 
зручно, заважало роботі, але уже через декілька місяців 
вдалося спланувати робочий процес із врахуванням графі-
ка тренувань. Для цієї гри немає обмежень за зростом, ва-
гою, віком. Якщо є бажання утримувати свою фізичну форму 
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в тонусі до віку, коли станеш тягарем для Пенсійного фонду, 
то настільний теніс — саме те!

2. Для мене тренування — не зусилля, ця рухова активність 
мені в задоволення, тому тренувальний процес здійснюю без-
перервно, а заняття пропускаю лише з поважних причин: пе-
реломаний «в фарш» або зайнятий із сім’єю. Будь-які додаткові 
навантаження, заняття, тренінги для підготовки до UNG мною 
не здійснюються, але час від часу мені пропонують взяти 
участь в малесеньких пенсійно-ветеранських турнірах, а я й не 
відмовляюсь, адже там отримую практичний досвід.

3. Під час участі в цьому масштабному заході найбільш 
мене дивують нотарі. Тут вони не суворо-сконцентровані ка-
бінетні специ, а веселі, щирі, азартні, з іскринками в очах, 
сильні, сміливі, але так само успішні в усьому, чому присвя-
чують свій час. Особистості, які віддаються на всі 100+1, коли 
займаються улюбленими справами. А ще — ця аура! Яку чим 
більш смакуєш, тим більш відчуваєш нових ноток. Бажаю 
всім перемог! Щира дяка організаторам, зокрема і найбіль-
ше за той час їх життя, що вони «безвозмездно» витратили 
на створення, організацію, підготовку заходу, який подару-
вав всі нам як мінімум 72 години щастя. Мене заряджено 
позитивом на декілька місяців.

Сергій Матвієнко,  
Чернігівщина
Підняття гирі (чоловіки)
1. У спортивному русі нотаріу-
сів я почав брати участь саме 
як гирьовик, в складі коман-
ди, що поїхала на міжнародну 
олімпіаду в Польщу. Мені було 
необхідно заслужити це місце 
в команді, що я і зробив, отри-
мавши свою першу золоту ме-
даль в 2016 році.

2. Цьогоріч на підготовку я 
витратив менше місяця, адже робота нотаріуса займає бага-
то часу. Інтенсивне тренування було 10 днів до змагань, два-
три рази на день, в Туреччині, подалі від основної роботи.

3. Основні емоції до UNG — це зосередженість і захо-
пленість, під час — збудження і впевненість, а після — задо-
волення і вдячність. На UNG всі учасники відчувають тільки 
позитивні емоції — від ейфорії, радості, щастя, до тріумфу, 
захоплення і гордості.

Євген Білан, Київщина
Арбалет
1. Золото в стрільбі з арбалету 
я здобув завдяки тому, що в 
дитинстві займався в клубі істо-
ричного фехтування, де відтво-
рювали лицарські поєдинки. 
Зокрема, в своїй команді я був 
саме арбалетником. Так про-
явилися давні навички. Споді-
вався також здобути відзнаку в 
стрільбі з лука, але не вийшло.

2. Я готувався лише до забігу Race nation, близько двох 
місяців. На щастя, наша команда і здобула перемогу.

3. Ейфорія. Відчуття, що ти поряд з однодумцями, коле-
гами, і ми всі разом робимо корисні та приємні речі. Заря-
джаєшся правильним настроєм і прагнення тренуватися й 
надалі, щоб в наступному році перевершити свій результат.

Світлана Процюк, Запоріжжя
Шахи (жінки)
1. Давно займаюся шахами, 
тому завжди беру участь саме 
в цьому виді спорту. 

2. Шахи це частина мого 
життя, я постійно граю в шахи, 
онлайн, в турнірах, також пері-
одично вирішую задачі.

3. Радість від зустрічей та 
спілкування.

Антон Бойко, Київщина
Кидки у кільце
1. Маю певні навички та друж-
бу з різними видами м‘ячів (на 
аматорському рівні, займа-
юсь футболом, голкіпер). Але 
напередодні UNG, на жаль, 
отримав серйозну травму, яка 
перешкоджала брати участь 
у футбольних та інших дисци-
плінах, тому вирішив випробу-
вати себе в «кидках у кільце». 
Налаштувався на те, що без 

медалі додому не повернусь!
2. Я цілий рік тримаю себе в спортивному тонусі, трену-

юсь, здебільшого це футбол та деякі інші спортивні ігри.
3. Вже другий рік я беру участь в UNG, представляючи 

свою область. Спектр емоцій зашкалює: від перших вражень 
та здивування, коли бачиш рівень підготовки, різносторон-
ність нотаріусів та учасників змагань, до радості від перемог 
та гордості за те, що ми такі сильні як духом, так і фізично!

Дмитро Лазарєв, Київщина
Бадмінтон (чоловіки)
1. По-перше, до бадмінтону 
мене привела травма, при якій 
було необхідно поступово ре-
абілітувати плече та грудний 
м’яз. По-друге, і це основна 
причина: побічні ефекти про-
фесійної навантаженості зни-
кають при навантаженні боко-
вого зору у грі. Зменшується 
втома очей, пришвидшується 

кровообіг в опорно-руховому апараті, відвертається увага 
від щоденних реалій на факультативну, але не менш важли-
ву тактику гри, та найголовніше — це викид енергії та отри-
мання гормону щастя.

2. До UNG мені довелось готуватись приблизно із 2015 
року. Поїхав у Мелітополь для участі у грі з бадмінтону, а 
повернувся з призовими місцями в плаванні та ще чомусь. 
Але тут хочу виділити основний впливовий фактор — турнір-
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ний досвід та відчуття командного духу, тому мені захотілось 
вибороти першість у інших учасників саме в бадмінтоні, а 
також вибороти перемогу для своєї команди.

3. Відчуття живого спілкування, бурхливості і динаміч-
ності життя, рівності всіх у інших сферах, аніж професія, а та-
кож командний дух, достойна атмосфера серед суперників 
— дружня, насичена взаєморозумінням і підтримкою.

Олена Середа, Миколаївщина
Стрільба з пістолета (жінки)
1. Стрілецькі дисципліни при-
ваблювали мене ще з дитин-
ства. Перші спроби на влуч-
ність були в старих тирах. Хоча 
юриспруденція перемогла, 
але вподобання залишилися, 
тому коли потрібно було оби-
рати між дисциплінами, сум-
ніву зовсім не було. Стрільба 
— це «коротко и ясно», нічого 
зайвого.

2. Тренування були один раз на тиждень, протягом май-
же року. Але тренувалися стріляти із гвинтівки, пістолету 
і поряд не було. На змаганнях UNG 2021 це був мій лише 
третій життєвий досвід із тримання пістолету в руках та зі 
стрільби з нього!

3. Це почуття щастя, яке не знає меж. Це почуття, що ти 
був корисний і приніс команді медаль. Це не лише особис-
та перемога. Це перемога усіх і кожного. Відчувати плече 
ближнього, а особливо коли вас об’єднує загальна мета, — 
що може бути приємнішим!

Олена Стрельченко, 
Київ
Теніс (міксти)
1. Я займаюся спортом 
з трьох років, близько 
10 років це був волей-
бол, а теніс вперше 
спробувала в 2011 
році. Чому саме теніс 
— тому що він поєднує 
інтелектуальну скла-
дову, фізичні можли-
вості та технічні нави-

ки, це дуже цікаво та захоплює. Кожна гра  завжди відрізня-
ється від попередньої,  в залежності від тактики гри з новим 
суперником, його тенісного досвіду  та технічних навиків. Те-
ніс це індивідуальна гра. Щоб пограти із задоволенням, тобі 
потрібно знайти спаринг-партнера та корти. А, наприклад, 
для гри у волейбол потрібні ще гравці та команда супротив-
ників, належне місце, а все це інколи складно поєднати.

2. Займаюся спортом та тренуюся я постійно. В UNG кож-
ного разу з’являються нові спортсмени, зростає рівень гри 
та майстерності тих, з ким вже доводилося грати. Тому це за-
вжди виклик, ти маєш зростати, щоб витримувати рівень та 
реалізовувати спортивні цілі. Щоб перемагати, дуже потріб-
ний турнірний досвід. Для цього протягом року намагаюсь 
брати участь в різноманітних турнірах. 

3. UNG — це неймовірно захоплюючий, спортивний, 
радісний захід. На ньому ми залишаємо стреси та негатив, 
якщо такий накопичувався протягом року, та радісні, усміх-
нені із незабутніми враженнями повертаємось додому, зно-
ву і знову мріючи про наступні UNG. Інколи здається, що 
цього разу ігри були просто неймовірні, що вже вразити нас 
більше неможливо. Але потрапляємо на нові ігри  — і орга-
нізатори додають ще нові конкурси, заходи, та ми знову вра-
жені та щасливі, забираємо додому нові емоції та спогади. 
Ще раз хочу подякувати організаторам UNG, керівництву 
НПУ та відділень, капітанам команд та всім учасникам за цю 
спортивну, радісну, дружню частину нашої професії!

Руслан Король, Київщина
Гвинтівка (чоловіки)
1. Так склалось історично. Я 
завжди був активний, дотри-
муюсь позиції: рух — це життя!

2. Постійно тренуюсь у су-
міжних видах спорту. А перед 
змаганнями, за місяць-другий, 
концентрація і тренування — 
саме для UNG.

3. Розуміння, що поряд од-
нодумці, з якими ти на одній 
легкій хвилі.

Руслана Ричок, Київ
Настільний теніс (жінки)

1. Кожен з нас зараз, як 
правило, виступає в тому 
виді спорту, який у нас най-
краще  розвили ще в школі. 
Отак було і в мене. Вчитель 
фізкультури після повер-
нення зі змагань по кулевій 
стрільбі дав мені ракетку і 
майже в наказовому  поряд-
ку сказав, що я маю навчити-

ся грати. Хлопці показали принцип, розказали правила. 
Ось такий був початок… Переваги тенісу — безмежність 
кількості видів подач, підрізок, прийомів у грі, це робота 
тактики, швидкості, реакції, це свіжість мислення і грація 
тіла, це фантастичне видовище. Хто вміє грати в теніс, 
той може оволодіти всім іншим — це позиція майстрів 
по тенісу.

2. З того часу, як я стала брати участь спартакіаді нотарі-
усів України, а особливо, коли програла золото, то зрозумі-
ла, що треба займатися більш систематично, ніж любитель-
ські ігри на вихідні. А коли в результаті виграла золото вже 
у Польщі на міжнародній олімпіаді нотаріусів, то зрозуміла, 
що треба тренуватися більш професійно. З одного боку, те-
ніс став частиною життя, а з іншого — тепер це безперерв-
ний процес. Вдосконаленню немає меж. А мені ще треба 
багато над цим працювати.

3. Захоплення від радості зустрічі із колегами, хвилюван-
ня від вболівання за команду, порив до нових випробувань, 
переповнення організму всіма позитивними емоціями, за-
хоплення всім дійством нашої зустрічі!
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 МОМОТ МАРІЯ (Львівська область)
РИЧОК РУСЛАНА (м. Київ)

2 ЛУЧНІКОВА ЮЛІЯ (Харківська область)
3 ЗАГОРОВСЬКА КАТЕРИНА (Луганська область)
4 СУСЬКА СВІТЛАНА (Вінницька область)
5 ГОНТАРУК ТЕТЯНА (Вінницька область)
6 КОЛІСНИК ОЛЕНА (Дніпропетровська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ЖУРБЕЙ ВОЛОДИМИР (Житомирська область)

2
ГРЕЧАНІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ  
(Тернопільска область)

3 ПОЛЯКОВ ІГОР (Харківська область)

4 КЛОЧКО ОЛЕКСАНДР (Київська область)

5 БУЛІЧ АНДРІЙ (Кіровоградська область)

6 ОСТАПЧУК ВІТАЛИЙ (Тернопільська область)

ВЕЛИКИЙ ТЕНІС
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 МАРЧУК МАРИНА (Одеська область)
2 СТРЕЛЬЧЕНКО ОЛЕНА (м. Київ)
3 ХОМИЧ ОКСАНА (Дніпропетровська область)
4 КАРНАРУК НАТАЛІЯ (Полтавська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ОКСЕНТЮК ОЛЕКСАНДР (м. Київ)

2 КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР  
(Чернігівська область)

3 БЄДНОВ ОЛЕКСАНДР (Запорізька область)

4 ПІДДУБНИЙ АНДРІЙ (Рівненська область)

МІКСТИ
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 СТРЕЛЬЧЕНКО ОЛЕНА  
ОКСЕНТЮК ОЛЕКСАНДР (м. Київ)

2 БЄДНОВА НАТАЛІЯ 
БЄДНОВ ОЛЕКСАНДР (Запорізька область)

3 СЕНЮК АНЖЕЛА 
КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР 
(Чернігівська область)

4 КРАВЧЕНКО ОЛЕНА 
МАЙШМАЗ СЕРГІЙ (Донецька область)

5 МУРАШКІВСЬКА ОЛЕНА 
КОЛОТІЛОВ ОЛЕКСАНДР (м. Київ)

6 БІРЮКОВА ОЛЕНА 
НЕГАЙ ОЛЕКСАНДР (Чернігівська область)

БАДМІНТОН
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 БЄЛЯВЦЕВА ЄЛИЗАВЕТА (Донецька область)
2 МАСЛІЙ АННА (Харківська область)
3 ДАЖУК МАРИНА (Дніпропетровська область)
4 ВАЛЬЧУК ОЛЕНА (Хмельницька область)
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ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ЛАЗАРЄВ ДМИТРО  
(Київська область)

2 ДЕРУН АНАТОЛІЙ  
(Київська область)

3 РОГАЧ ВАДИМ (м. Київ)
4 СПЕРЧУН ОЛЕКСАНДР  

(Херсонська область)

ШАХИ
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 ПРОЦЮК СВІТЛАНА  

(Запорізька область)
КОТЛЯР АННА (Запорізька область)

3 БАРАНОВА ОЛЕНА (Одеська область)
4 ПРОЦЮК НАТАЛІЯ  

(Запорізька область)
5 СКЛЯР ЕЛЬВІРА (Полтавська область)
6 БОВА АЛЬОНА (м. Київ)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 МАЛИЙ ОЛЕКСІЙ (м. Київ)
2 ТАСУН ЮРІЙ (м. Київ)
3 НІКОЛАЄНКО СЕРГІЙ  

(Чернігівська область)
4 ФЕДАШ МИКОЛА  

(Львівська область)
5 ЄВДОКИМОВ СЕРГІЙ  

(Житомирська область)
6 РОМАНЦОВ ІГОР  

(Запорізька область)

ШАШКИ
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 БАРАНОВА ОЛЕНА (Одеська область)
2 КОТЛЯР АННА (Запорізька область)
3 СИЗЬОН АНАСТАСІЯ (Харківська область)
4 ЧОРНА ОКСАНА (Дніпропетровська область)
5 ДУДКА НАТАЛІЯ (Тернопільська область)
6 ПРОЦЮК СВІТЛАНА (Запорізька область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ТАСУН ЮРІЙ (м. Київ)
2 МАЛИЙ ОЛЕКСІЙ (м. Київ)
3 РОМАНЦОВ ІГОР (Запорізька область)
4 НІКОЛАЄНКО СЕРГІЙ  

(Чернігівська область)
5 БЕНИК ДМИТРО (Київська область)
6 ФЕДАШ МИКОЛА (Львівська область)

СИЛОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(ПІДНЯТТЯ ГАНТЕЛІ) 
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР 

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 ХОМА ОКСАНА (Харківська область)
2 КОСЕНКО ОКСАНА (м. Київ)
3 ПРОКОФ’ЄВА ОЛЬГА (Чернігівська область)
4 ДУНАЄНКО ІРИНА (Київська область)
5 СІРА ІРИНА (Запорізька область)
6 ЯСИНСЬКА ОЛЕНА (Вінницька область)

(ПІДНЯТТЯ ГИРІ) 
ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 МАТВІЄНКО СЕРГІЙ (Чернігівська область)
2 СКОРОПАД МИКОЛА (Рівненська область)
3 ЗАСОРІН АРТЕМ (Сумська область)
4 КУБАСОВ ІГОР (Кіровоградська область)
5 ДЕМИДОВ ДЕНИС (м. Київ)
6 БОНДАРЕНКО ОЛЕГ (Рівненська область)

КИДОК В КІЛЬЦЕ (БАСКЕТБОЛ)
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 СОХАЦЬКА ОЛЕНА (Рівненська область)
2 БІЛА ОКСАНА (Вінницька область)
3 ПЛЯШКО ЮЛІЯ (м. Київ)
4 ДУНАЄНКО ІРИНА (Київська область)
5 ПЕРЕКОПСЬКА ОКСАНА  

(Дніпропетровська область)
6 МЕЛЬНИК ІРИНА (м. Київ)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 БОЙКО АНТОН (Київська область)
2 ВИНОГРАДОВ ДМИТРО (Дніпропетровська 

область)
3 ГОДОВАННИЙ ОЛЕКСІЙ (Херсонська область)
4 БУЛИЧ АНДРІЙ (Кіровоградська область)
5 БОБЕЛЯК ОЛЕГ (Львівська область)
6 НОВАК ОЛЕКСІЙ (Чернігівська область)

ДАРТС
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 БАЛИК ТЕТЯНА (Кіровоградська область)
2 ТЕРЕЩЕНКО МАРИНА (Черкаська область)
3 ЗАРІЦЬКА ЄВГЕНІЯ (Житомирська область)
4 MAJA SIWICKA-BEJTMAN (Польша)
5 ДЕРУН КАРІНА (Київська область)
6 БУНЯКІНА ОЛЕНА (Дніпропетровська область)
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ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 МАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР  
(Харківська область, президент НПУ)

2 КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР  
(Чернігівська область)

3 ПИВОВАР ВАЛЕРІЙ (Тернопільська область)
4 VEDAT KORKMAZ (Туреччина)
5 ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ (Львівська область)

ПЛАВАННЯ (ВІДКРИТА ВОДА)
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 МАКОВЕЦЬКА ОЛЕНА (Херсонська область)
2 МЕЛЬНИК ІРИНА (м. Київ)
3 DОROTA KRASNICKA (Польша)
4 БАДАЛІС ЖАННА (Рівненська область)
5 МУДРИК ОЛЕКСАНДРА (Волинська область)
6 ЛАНТЬЄВА ВІРА (Харківська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ІВАНУНЬ ВОЛОДИМИР (Тернопільська область)
2 РИЖКОВ ОЛЕКСАНДР (Донецька область)
3 ЛУГИНА ОЛЕКСАНДР (Житомирська область)
4 ЧЕКІДА ОЛЕКСІЙ (Донецька область)
5 РУСАНЮК ЗОЛТАН (м. Київ)
6 ГУБЕНКО ПАВЛО (Київська область)

ЗАПЛИВ НА КАЯКАХ
ПАРНИЙ ЗАПЛИВ 

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 ЗАСОРІНА ОКСАНА 

ЗАСОРІН АРТЕМ (Сумська область)
2 ТАРАСЕНКО ВІКТОРІЯ 

БІЛАН ЄВГЕНІЙ (Київська область)
3 ДЕМИДЬОНОК ТЕТЯНА 

ФЕДОСЕНКО КОСТЯНТИН (Запорізька область)
4 ВОРОБЕЙ ОЛЕСЯ 

КОРОЛЬ РУСЛАН (Київська область)
5 РАЧКОВА ТЕТЯНА

ДІЛЬНИЙ ІГОР (Волинська область)
6 ДУНАЄНКО ІРИНА

ТЕПЛЮК ВІТАЛІЙ (Київська область)

СТРІЛЕЦЬКІ ДИСЦИПЛІНИ
АРБАЛЕТ

ЖІНОЧИЙ ТУРНІР 
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ЦАРЬ ЮЛІЯ (Тернопільська область)
2 ІСКРИЦЬКА ГАННА (Миколаївська область)
3 МІХНО СВІТЛАНА (Херсонська область)

4 ТАРАСЕНКО ВІКТОРІЯ (Київська область)
ВОВКОЖА ОКСАНА (Харківська область)
ЛУЧНІКОВА ЮЛІЯ (Харківська область)

5 ПРОЦЕНКО АННА (Вінницька область)
КРУЛІКОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА (Рівненська 
область)

6 СУСЬКА СВІТЛАНА (Вінницька область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 БІЛАН ЄВГЕНІЙ (Київська область)
2 ВОРОПАЙ МИХАЙЛО (Херсонська область)
3 ГОВ’ЯДОВСЬКИЙ РОМАН (Рівненська область)
4 ВЕЛИМЧАНИЦЯ АНАТОЛІЙ (Волинська область)
5 БУЛИЧ АНДРІЙ (Кіровоградська область)
6 ЦІЦІНСЬКИЙ ІГОР (Тернопільська область)

ЧЕКІДА ОЛЕКСІЙ (Донецька область)

ЛУК
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР 

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 ЛУЧНІКОВА ЮЛІЯ (Харківська область)
2 ОЗЕРНА ОЛЕНА (Кіровоградська область)
3 КАРТАШОВА ТАМАРА (Запорізька область)
4 ВОРОБЕЙ ОКСАНА (Київська область)

ТИЩЕНКО ОЛЕНА (Миколаївська область)
5 ГРУШИЦЬКА ВІТАЛІНА (м. Київ)
6 ПРОКОФ’ЄВА ОЛЬГА (Чернігівська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 БУЛИЧ АНДРІЙ (Кіровоградська область)
2 КОВАЛЬЧУК СЕРГІЙ (Сумська область)
3 ВОРОПАЙ МИХАЙЛО (Херсонська область)
4 ЛЕОНТЬЄВ ГЛІБ (м. Київ)
5 ГОВЬЯДОВСЬКИЙ РОМАН (Рівненська область)

ГОЛОД ОЛЕКСАНДР (Тернопільська область)
ГОРБАЧУК ІГОР (Волинська область)

6 ПІДГОРНИЙ ВІКТОР (Херсонська область)

ГВИНТІВКА
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР 

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 ФІЛІПЕНКО ОЛЬГА (Миколаївська область)
2 КМЕТЮК СВІТЛАНА (Вінницька область)
3 ДОНЧЕНКО ВІКТОРІЯ  

(Дніпропетровська область)
4 ПРОКОФ’ЕВА ОЛЬГА (Чернігівська область)
5 ЦАРЬ ЮЛІЯ (Тернопільська область)

ВОВКОЖА ОКСАНА (Харківська область)
6 ШАХМАТОВА ІРИНА (Харківська область)

ТОРКУНОВА ТАТЬЯНА (Рівненська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР 
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 КОРОЛЬ РУСЛАН _(Київська область)
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2 МОСКВИЧ ВІТАЛІЙ (Волинська область)
3 ЧЕКІДА ОЛЕКСІЙ (Донецька область)
4 ГОВЬЯДОВСЬКИЙ РОМАН (Рівненська область)
5 ВОРОПАЙ МИХАЙЛО (Херсонська область)
6 БУЛИЧ АНДРІЙ (Кіровоградська область)

ГРЕЧАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ  
(Тернопільська область)
ГОНЧАРОВ МИКОЛА (Донецька область)

ПІСТОЛЕТ
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА
1 СЕРЕДА ОЛЕНА (Миколаївська область)
2 САБІНА ЛЕЙЛА (Донецька область)
3 ВОРОБЕЙ ОЛЕСЯ (м. Київ)
4 ФІЛІПЕНКО ОЛЬГА (Миколаївська область)
5 БАБЕНКО ВІКТОРИЯ (м. Київ)
6 КУЦ ІВАННА (Рівненська область)

ВОВКОЖА ОКСАНА (Харківська область)
КРАВЦОВА ОЛЬГА (Луганська область)

ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 ВОРОПАЙ МИХАЙЛО (Херсонська область)
2 ГОНЧАРОВ МИКОЛА (Донецька область)
3 СКУТЕЛЬНИК ІГОР (Вінницька область)
4 ПРОКОП ОЛЕКСАНДР (Полтавська область)

ЛЕОНТЬЕВ ГЛІБ (м. Київ)
5 БІЛАН ЄВГЕНІЙ (Київська область)
6 ГОВЬЯДОВСЬКИЙ РОМАН (Рівненська область)

ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 Команда ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 Команда М. КИЇВ
3 Команда ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
4 Команда ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5 Команда ПОЛЬЩІ
6 Команда ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 Команда М. КИЇВ
2 Команда ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3 Команда ПОЛЬЩІ
4 Команда КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Race Nation»
КАТЕГОРІЯ «MASTERS»
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 Команда «ОСИ» Київської області 
2 Команда «Київ 1»

3 Команда «Дніпро Team»  
Дніпропетровської області

4 Команда Рівненської області
5 Команда Харківської області
6 Команда Волинь 1 Волинської області

Переможець в номінації «Залізний характер» (жінки) 
НИЖНИК АНЖЕЛІКА (Дніпропетровська область)
Переможець в номінації «Залізний характер» (чоловіки) 
ТИКВЕНКО АНАТОЛІЙ (Одеська область)

КУЛІНАРНИЙ КОНКУРС «АВТОРСЬКИЙ ШАШЛИК»
МІСЦЕ

1 Тернопільська область
2 Чернігівська область
3 Полтавська область

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КОНКУРС «ШАФЛ ЧЕЛЛЕНДЖ» 
МІСЦЕ УЧАСНИК, ОБЛАСТЬ/КРАЇНА

1 Команда Волинської області
2 Команда Полтавської області
3 Команда Київської області
Приз від 
команди 
організаторів

Команда Дніпропетровської області

ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
МІСЦЕ КОМАНДА БАЛИ

1 м. Київ 152
2 Київська область 113
3 Харківська область 75
4 Тернопільська область 64
5 Дніпропетровська область 61
6 Запорізька область 58
7 Чернігівська область 55
8 Херсонська область 49
9 Волинська область 48
10 Рівненська область 47

11/12 Миколаївська область/ 
Вінницька область

38

13 Кіровоградська область 36
14 Донецька область 32
15 Одеська область 25
16 Сумська область 24

17/18 Житомирська область/ 
Львівська область

22

19 Польша 15
20 Полтавська область 13
21 Черкаська область 7
22 Луганська область 6
23 Туреччина 3
24 Хмельницька область 3
25 Закарпатська область 0
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

ІРИНА СТАДНІК: 
«Робоче місце не менш 

важливе, ніж оселя»

Ірина Стаднік вже більше 20 років працює у сфері 
нотаріату, із яких 13 років — приватним нотаріусом. 

Дніпро — провідний діловий, 
промисловий, науковий і 
культурний центр Південно-
Східної України. Місто контрастів, 
хмарочосів, мостів та музеїв, 
космічна столиця.
За майже 300-річну офіційну 
історію місто мало декілька 
офіційних та неофіційних назв: 
Новий Кодак, Катеринослав, 
Новоросійськ, Січеслав, Дніпрослав, 
Дніпропетровськ (1926-2016),  
а із 2016 року — Дніпро.
Набережна довжиною 23 км —  
улюблене місце прогулянок 
мешканців міста, а легендарний 
острів Монастирський — 
романтичний куточок мегаполісу. 
В околицях міста знаходяться три 
фортеці, найвідоміша з яких Кодак, 
а також старовинне поселення 
Лоцманська Кам’янка.

Журнал «Нотаріат 
України» в межах 
спецпроекту «Робоче 
місце нотаріуса» 
продовжує розповідати 
про нотаріальні офіси 
та їх працівників.
У м. Дніпро приватним 
нотаріусом працює 
Ірина Стаднік, яка 
розпочала свій 
нотаріальний шлях ще 
із вересня 2000 року, 
коли після закінчення 
університету 
пішла працювати 
консультантом до 
своєї сестри, нотаріуса 
Ганни Кохан. У 2008 
році Ірина успішно 
склала кваліфікаційний 
іспит та отримала 
свідоцтво про право на 
зайняття нотаріальною 
діяльністю.
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

«4 вересня 2008 року я вчинила свою першу 
нотаріальну дію — засвідчення справжності підпису 
на банківських картках», — ділиться спогадами 
Ірина Стаднік

У приміщенні, де зараз розташоване робоче 
місце нотаріуса, Ірина працює більше року. 
Вирішила, що хоче тут працювати, як тільки 
побувала вперше. Це приміщення має свою 
нотаріальну історію із 1995 року, адже колись 
тут розпочала свою приватну нотаріальну 
діяльність колега.

Собака — не просто улюблениця,  
а талісман нотаріальної контори.

«Коли під час роботи виникають напружені 
хвилини, собака немовби це відчуває, 
виходить зі свого «робочого місця» — і люди 
забувають про негатив, виникає аура доброти»
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

Із помічником, також Іриною, співпраця триває вже 
більше 11 років, а знайомство — зі шкільних часів. 

«Робоче місце — не 
менш важливе, ніж 
оселя, а тому маленькі 
дрібниці в інтер’єрі, 
квіти та картини 
додають відчуття 
комфорту й затишку»

«Нотаріат навчив мене розуміти головне, конструктивно комунікувати, 
шукати компроміси. Це вже не просто професія — це стиль життя!»

Постійне самовдосконалення — один із принципів 
професійного життя Ірини Стаднік, яка періодично на 
запрошення навчальних закладів передає практичні знання 
майбутнім правникам, а також сама підтримує належний 
професійний рівень, зокрема на заходах, організованих НПУ.

Необхідні якості для 
помічника нотаріуса — 
порядність, чесність, 
ввічливість, грамотність, 
уважність та швидкість.

«Коли в робочому 
режимі вдається 
знайти вільну годину, 
обов’язково відвідую 
кав’ярню, що по 
сусідству, власники 
якої подружжя. 
Вони самостійно 
смажать зерна 
кави, підбирають 
сорт, пригощають 
смаколиками. 
Іноді є можливість 
прогулятися 
парком, і це ще 
одна із переваг моєї 
улюбленої професії — 
можливість планувати 
свій день, враховуючи 
власні бажання»

офіційний веб-сайт Нотаріальної палати України
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NPU.UA 
офіційний веб-сайт Нотаріальної палати України

ПАЛАТА
Відомості про НПУ, цінності та принципи 
діяльності, основні документи, інформація 
про Раду НПУ, відділення та комісії

НОВИНИ 
Актуальні новини професійного 
самоврядування нотаріусів, НПУ та 
відділень, міжнародного нотаріату

НОТАРІАЛЬНА  
ПЛАТФОРМА
Ресурс, на якому розміщуються 
інформаційні листи НПУ та інші документи, 
працює гаряча лінія для нотаріусів

ПОДІЇ
Анонси заходів НПУ та відділень, заходів  
з підвищення професійного рівня нотаріусів

НОТАРІАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Інфографіки, анімаційні ролики  
про популярні нотаріальні дії

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Сплатити членські внески до НПУ  
та дізнатися про заборгованість

КОНТАКТИ 
Контактні дані працівників Апарату  
Нотаріальної палати України та відділень НПУ
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NOTARY-БРАНЧ — СПІЛКУВАННЯ 
У НОВОМУ ФОРМАТІ

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ

Новий для нотаріальної спільноти формат 
заходу передбачає обговорення актуальних тем 
нотаріату в невимушеній обстановці. Цього разу 
захід відбувся у Києві, в розкішному лаунж-барі 
готелю InterContinental, де з вікон 11-го поверху 
відкривається унікальна панорама старого Києва.

Експертами Notary-бранчу виступили Інна 
Бернацька, Юрій Пилипенко та Тетяна Кучеренко, 
також на захід завітало керівництво НПУ.

Володимир Марченко, президент НПУ: «Спіл-
кування з друзями, та ще й на фахові теми, завжди 
збагачує ментально. Говорили про саморегулюван-
ня, земельну реформу, електронні реєстри, медіа-
цію та розвиток професії»

Олена Кирилюк, Перший віце-президент 
НПУ: «Дякую Інституту «Радник» за академічно 
та практично цікаве завершення тижня в компа-
нії віртуозів нотаріату. Неймовірно гарний осінній 
Київ під чудову музику довершив атмосферу!»

Тетяна Суханова, приватний нотаріус: «Захід 
нового рівня. Пишаюсь, що нотаріат України за-
ймає вагоме місце в житті країни, в захисті закон-
них інтересів її громадян, я захоплююсь колегами, 
які так авторитетно та професійно формують 
нашу практику, відстоюють позиції нотаріату»

12 листопада 2021 року відбувся 
перший Notary-бранч, організований 
Інститутом «Радник» НПУ.

Обирайте семінари на сайті  
radnyk.npu.ua
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ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ
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Нотаріуси вміють поєднувати професійні 
якості юриста та романтичну натуру митця, 
і навіть багато працюючи, встигають 
бачити красу навколо себе, освоювати 
нові горизонти творчості, ділитися своїми 
враженнями і почуттями.
Переконатися в цьому можна, відвідуючи 
виставки творчості нотаріусів, які періодично 
проводяться різними відділеннями НПУ, а 
також спостерігаючи за творчими здобутками 
нотаріусів на їх особистих сторінках у 
соціальних мережах.
З душею, майстерністю та натхненням 
нотаріуси освоюють різні напрямки 
образотворчого мистецтва, пишуть картини, 
вишивають, створюють різноманітні вироби.
Нотаріуси-художники із Харкова й 
Запоріжжя розповіли про творчі осередки 
у їхніх областях та поділилися своїми 
власними історіями.

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

ДОЗВІЛЛЯ
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«Серед нотаріусів 
багато талановитих 
особистостей»
Людмила Масловець, 
голова відділення НПУ  
в Запорізькій області

Діяльність нотаріуса — дуже 
напружена, адже це постійне 
спілкування із громадянами, ро-
бота з документами, електронни-
ми реєстрами. Тому на дозвіллі 
хочеться знайти заняття, приємне 
для душі. Хтось просто відпочи-
ває з родиною, хтось читає книги, 
мандрує, а хтось знаходить себе у 
творчості. 

Творчість нотаріусів нашої об-
ласті дуже різнопланова. Написан-
ням картин захоплюються Ольга 
Грибанова (зараз припинила свою 
нотаріальну діяльність), Лариса Фі-
ліпова, Тамара Карташова, Вікторія 
Морозова, Олена Чорна, а також я.

Неймовірно красиві картини ви-
шиває Олена Вержиковська, яка по-
стійно освоює нові способи вишивки 
— бісер, стрічки, класична вишивка 
нитками. Крім цього, вона викорис-
товує каміння, пір’я, засушені квіти 
та інше. У Олени Петрівни вже прове-
дено кілька персональних виставок у 
місті Бердянську.

Також цей напрямок представ-
ляють наші колеги Лариса Філіпова 
(бісер), яка вишиває навіть ікони, та 

Вікторія Білоусова (класична вишив-
ка, нитки). Вражають «валяні» вироби 
Тетяни Ракитянської. Вітражний роз-
пис виробів зі скла, вироби з різних 
підручних матеріалів робить Олена 
Федченко. Наталія Задачина створює 
ляльок, вироби із глини роблять На-
талія Нєлєпіна та Анастасія Любічен-
ковська.

Варто згадати і друковані видан-
ня — вірші від Ганни Велігури, казки 
від Наталіі Вельможко, вірші та опо-
відання з іллюстраціями власними 
фотороботами від Ігоря Романцова, 
який також створює фотокартини. 
До речі, цього року Ігор був «ко-
мандним фотокореспондентом» на 
UNG в Дніпрі.

Творчий актив що-
тижня збирається в студії 
Сomplicity — ми займаємося 
з професійними художника-
ми нашого міста Вадимом 
Мітковим та Олександром 
Глуховим. Це зміна роду 
діяльності, спілкування на 
інші теми в колі різних ціка-
вих людей, адже туди при-
ходять не тільки нотаріуси. 

Живопис  
сперечається  
і змагається  
із природою

Леонардо Да Вінчі

ДОЗВІЛЛЯ

Одна із улюблених картин 
Людмили Масловець

Написана в Арлі у вересні 1888 
року. Основною рисою цього періо-
ду Ван Гога є використання у вели-
кій кількості жовтої фарби.

При написанні цієї картини не 
використано ні грама чорної фарби, 
проте вдалося майстерно зобразити 
нічне небо та незвичайне сяйво зі-
рок. «Ніч набагато живіша і багатша 
на фарби, ніж день», — вважав ху-
дожник.«Нічна тераса кафе», Ван Гог
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Перша творча виставка 
нотаріусів відбулася у місті 
Запоріжжі в 2016 році. Іні-
ціатором і організатором 
виступило правління від-
ділення НПУ у Запорізькій 
області. Члени правління по-
спілкувалися із нотаріусами, 
зібрали роботи і підготували 
цю виставку.

Тепер наші виставки 
проводяться раз на рік. Ми завжди 
намагаємося організувати виставки 
до Дня нотаріату (якщо дозволяє роз-
клад Салону фотохудожників Укра-
їни). Нещодавня відбулася у жовтні 
2021 року, була приурочена до Дня 
юриста та Дня міста Запоріжжя. 

Зауважу, що майже у всіх ви-
ставках залучалися і дитячі роботи. 
Фігурки з тіста від Софії Вельможко 
(мама — Наталія Вельможко), ма-
люнки олівцем та акварель від Ма-
рії і Анни Чорненьких (мама — Оле-
на Чорненька), картини маслом від 
Марини та Аліси Іванченко (мама 
— Наталія Дмитрієва), Меланії Бон-
даренко (бабуся — Лариса Філіпова), 

Віталіни Молдованової (мама — Юлія 
Буднікова). Також брали участь і по-
мічники нотаріусів.

Намагаємося щоразу додавати 
щось цікаве. Наприклад, Тамара Кар-
ташова написала серію картин за мо-
тивами творчості Тараса Шевченка як 
художника. Він не мав персональних 
виставок, а ось копії його картин по-
бували на кількох виставках нашої 
області, приурочених до Дня наро-
дження Кобзаря.

Ми дуже вдячні Олегу Бурбовсько-
му (голова правління Запорізької об-
ласної організації Національної спілки 
фотохудожників України,  Заслужений 
працівник культури України, почесний 

громадянин Запоріжжя), який всі роки 
надає допомогу в організації наших 
заходів, висвітленні у ЗМІ.

Виставки викликають інтерес і 
висвітлюються в друкованих видан-
нях, на телебаченні. Журналісти ви-
знають, що кожен рік зростає май-
стерність учасників. Приємно, що 
відвідують виставки колеги-юристи, 
адвокати, судді, працівники прокура-
тури, і високо оцінюють майстерність 
наших нотаріусів. Як і багато жителів 
нашого міста. Вхід на виставки за-
вжди вільний і безкоштовний.

Наступну виставку у 2022 році хоті-
лося б провести за участю колег із ін-
ших областей. Давно маємо таку мрію, 
але реалізувати її поки не вдалося че-
рез карантин. Впевнені, що серед но-
таріусів багато талановитих особистос-
тей, і хотілося, щоб їх твори бачили всі.

Я особисто почала займатися в сту-
дії завдяки колегам. Запросили просто 
прийти разом з ними і спробувати. Ні-
коли не вірила, що можна в моєму віці, 
коли навіть думки на мала щодо ма-
лювання, чомусь навчитися. І ось вже 
п’ятий рік це захоплення займає мій 
вільний час, а точніше — я намагаюсь 
його вивільнити, щоб поїхати в студію.

Дуже подобається писати мор-
ські пейзажі та архітектуру старих 
двориків, натюрморти. Мені близька 
за тематикою творчість Сергія Сви-
ридова, написала кілька копій його 
картин. Якщо говорити про класиків 
— наприклад, у Ван Гога подобається 
«Нічна тераса кафе», у Моне — «Сад 
Бельво», захоплює морська тематика 
Айвазовського.

Свої роботи, в основному, збері-
гаю вдома, три-чотири знаходиться 
у офісі. Декілька картин подарувала 
дуже близьким друзям.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Гарна картина 
рівноцінна  

гарному вчинку
Вінсент Ван Гог
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

«Душа нотаріуса здатна 
творити»
Олена Чуєва, приватний 
нотаріус, м. Харків

Береш в руки пензель — і 
пірнаєш у творчий процес. За-
буваєш про все — недосконалі 
закони, нестриманих клієнтів, 
«завислі» реєстри… Відчуваєш 
себе художником, хоча й немає 
творчої освіти. Почуваєш себе 
людиною! Людиною з великої 
літери! Мастихін пурхає по по-
лотну, а серце вистрибує із гру-
дей, і водночас на душі гармонія 
та спокій.

Нотаріуси йдуть у творчий 
процес, аби залишити рутину 
буття «за бортом свідомості». 
Мабуть, тому я не бачила робіт но-
таріусів на професійну тематику. За-
звичай на картинах зображені квіти, 
пейзажі, люди.

Я почала писати картини випад-
ково. Близько чотирьох років тому 
друзі спитали, що мені подарувати 
на день народження. Мій внутрішній 
голос проспівав: «Хочу малювати олі-
єю!». Звідки народився цей спів, мені 
досі невідомо. Отже, друзі мені пода-
рували пензля, фарби, мольберт, по-
лотна. А найголовніше — сертифікат 
на курс живопису олією! Так я опи-
нилася у художній студії і «зловила 
дзен». Можна навіть сказати — зна-
йшла щастя!

Сьогодні я розумію, що мені 
дуже приємно писати жіночі образи.  
А жовтий колір став моїм кермовим 
у цьому році. 

Вперше виставити свої картини на 
широкий загал мені запропонувала 

голова відділення НПУ в Харківській 
області Олена Самощенко, за що я їй 
щиро вдячна. Це трапилося у жовтні 
цього року. І, думаю, що сталося так 
не випадково, бо осінь — це поетична 
пора, коли особливо приємно створю-

вати шедеври. Сама природа натякає 
нам на те, що треба покинути рутину 
та зануритися у творчий процес. 

Коли виникла ідея виставки, 
то виявилося, що серед нотаріусів 
Харківщини доволі багато творчих 
осіб. Було приємно дізнатися, що 
образотворче мистецтво захопило 
думки колег. Для мене стало сюрп-
ризом, що серед нас багато творчих 
особистостей. За рутиною буття 
ховаються справжні таланти. І от 
ми познайомилися, показали свої 
роботи один одному та суспільству. 

Одна із улюблених картин 
Олени Чуєвої 

Написана близько 1665, часто 
її називають «північною Моною Лі-
зою», хоча особистість дівчини не 
відома.

Образ, створений художником, 
часто використовують у кінемато-
графі, літературі тощо. Зокрема, 
знято художній фільм, в якому гіпоте-
тично відновлена історія створення 
полотна в контексті біографії та сі-
мейного життя Вермера.

«Дівчина з перловою 
сережкою», Ян Вермер

Побачив — запало  
в душу і через  

пензель пролилося  
на полотно

Сальвадор Далі
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Можна сказати, заклали зерно, з 
якого, сподіваюсь, виросте див-
ний креативний сад.

«Нотаріат — це життя» — під 
такою назвою відбулася ви-
ставка творчих робіт нотаріусів 
Харківської області. На виставку 
надали свої картини Оля Шеме-
това, Жанна Лукашенко, Мари-
на Куштим, Тетяна Савченко та 
доволі багато інших нотарів та 
членів їх сімей. Крім картин, ви-
ставлялися вишивки, ляльки, вироби 
із застосуванням техніки «декупаж».

Виставка залишила приємні вра-
ження і у митців, і у відвідувачів. Бу-
демо міркувати, коли наступна. Адже 
ця ідея гуртує колег, дає розслабитися 
мозку, а також показує світу, що душа 
нотаріуса не обмежується паперовою 
роботою, а здатна творити.

Найулюбленіші картини, які я на-
малювала, розміщені у мене дома та в 
офісі. І мені дуже приємно, коли від-
відувачі звертають на них увагу. Вже 
багато робіт подаровано друзям та ко-
легам. Також є щасливці, що придба-
ли мої роботи — сподіваюсь, що моя 
творчість радує око власників та тих, 
хто їх оточує. Адже немає більшого 

щастя для митця, ніж зробити щас-
ливою людину, яка з тобою поруч!

Коли я захопилася образотвор-
чим мистецтвом, то мене стали ці-
кавити роботи всесвітньо відомих 
художників. Особливо приємно ди-
витися на роботи імпресіоністів. Не 
може залишити байдужим творчість 
Клода Моне з його неперевершени-
ми ліліями, копицями сіна, квітами 
та містками у чудовому саду. Над-
звичайно торкнувся мого серця «Бар 

в Фолі-Бержер» Едуарда Мане. Сама 
не розумію, чому, але не можу спокій-
но дивитися на картини Едварда Мун-
ка, вони мене заворожують та надиха-
ють. Але найулюбленіший шедевр, від 
якого я не можу відвести очі (на жаль, 
не бачила його «вживу»), то «Дівчина з 
перловою сережкою» нідерландського 
художника Яна Вермера. 

Художник малює  
не те, що бачить,  
а те, що відчуває

Пабло Пікассо 
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Малювати – корисно 
для здоров’я

Не важливо, чи вмієте ви малюва-
ти чи ні, який рівень ваших художніх 
знань і навичок, яку техніку живопису 
ви виберете — у будь-якому випадку, 
навіть нетривалий час такого заняття 
позитивно позначиться на роботи ва-
шого мозку. Про це свідчать численні 
медико-психологічні дослідження.

Одне з таких досліджень довело, 
що малювання, живопис, образот-
ворче мистецтво позитивно впливає 
на роботу головного мозку, покра-
щує нейронний зв’язок. Відбуваєть-
ся «комплексне тренування» різних 
відділів мозку, що перешкоджає ві-
ковим змінам, погіршенню мозкової 
активності.

При регуляр-
ному занятті 
малюванням 
(навіть непро-
фесійно) поліп-
шуються: 

зорове сприйняття; пам’ять; 
концентрація уваги; сприй-
няття інформації; просторо-
ва орієнтація; моторно-зо-
рова координація; розумова 
діяльність; стратегічне мис-
лення; самоконтроль тощо.

На твердженні, що ма-
лювання здатне покращити 
емоційний стан, побудовано 
цілий напрямок психології — 
арт-терапія.

Як творчий процес впливає на 
емоції:

 під час малювання (як і під 
час занять іншими видами творчої 
діяльності) людина відволікається 
від повсякденних турбот;

 малювання впливає на людину 
за принципом, схожим на медита-
цію: розслаблює, знімає напруже-
ність, допомагає відпочити, «очисти-
ти» думки;

 знижує рівень стресу та тривож-
ність, у тому числі за рахунок виро-
блення гормону серотоніну;

 процес малювання дарує сильні 
позитивні емоції, заряджає енергією;

 допомагає розкрити свій потен-
ціал, проявити творчі здібності, мис-
лити нестандартно;

 успіхи та прогрес у заняттях по-
зитивно позначаються на самооцінці;

 малювання може бути чудовим 
інструментом для рефлексії, «опра-
цювання» власних проблем, позбав-
лення від страхів, фобій, гніву тощо.

Малюючи, мож-
на не лише по-
ліпшити своє 
здоров’я та по-
кращити на-
стрій, а й знайти 

нових друзів. Адже будь-який вид 
творчої діяльності може відіграти 
значну роль у соціальному житті. Зу-
стрічі однодумців (як наживо, так і 
в соціальних мережах), обговорення 
та й просто розширення кола спілку-
вання — все це може дати вам малю-
вання.

Будьте в мистецтві 
як діти — щирими  

й безпосередніми
Олександр Мурашко
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ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ 
НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ЗА УЧАСТЮ 

ЖЕСТОМОВНИХ ОСІБ

ДО УВАГИ НОТАРІУСІВ

Відповідно до статті 4 Закону 
України «Про забезпечення функціо-
нування української мови як держав-
ної», українська жестова мова є мо-
вою спільноти жестомовних осіб.

Жестомовною є особа із порушен-
ням слуху та/або мовлення, у тому 
числі сліпоглуха особа, основним або 
одним із основних засобів спілкуван-
ня якої є українська жестова мова.

Українська жестова мова – при-
родна візуально-жестова мовна сис-
тема з власною лексико-граматичною 
структурою, що сформувалася еволю-
ційним шляхом і використовується як 
основний або один з основних засо-
бів спілкування жестомовних осіб, які 
постійно проживають або впродовж 
тривалого часу проживали на терито-
рії України.

В Україні кожному гарантується 
право вільно використовувати укра-
їнську жестову мову в суспільному 
житті, вивчати та підтримувати її, а 
також навчатися українською жесто-
вою мовою.

Особливості вчинення нотарі-
альних дій за участю жестомовних 
осіб визначені пунктом 7 глави 9 роз-
ділу І Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, затвердже-

ного наказом Міністерства юстиції 
України від 22.02.2012 № 296/5:

«Якщо глуха, німа або глухоні-
ма фізична особа, яка звернулася за 
вчиненням нотаріальної дії, пись-
менна, вона має прочитати документ 
і підписати його. Якщо така особа у 
зв’язку з хворобою або фізичною ва-
дою не може підписати документ, 
то  при вчиненні нотаріальної дії 
обов’язково повинна бути присутня 
особа (сурдоперекладач), яка володіє 
технікою спілкування з глухою, ні-
мою або глухонімою особою  і може 
підтвердити своїм підписом, що 
зміст правочину, заяви чи іншого до-
кумента відповідає волевиявленню 
та дійсним намірам учасника нотарі-
альної дії. Підпис особи (сурдопере-
кладача) проставляється після тексту 
документа».

Законодавчо процедура отриман-
ня освітнього рівня сурдоперекладача 
не визначена. Наразі підготовка пере-
кладачів жестової мови здійснюється 
Всеукраїнською громадською орга-
нізацією інвалідів «Українське това-
риство глухих» (ВГОІ «УТОГ») відпо-
відно до Положення про посвідчення 
перекладача жестової мови (пере-
кладача-дактилолога), затвердженого 
постановою ЦП УТОГ від 21.01.2017 

№ 17/2017, після проведення черго-
вої атестації перекладача жестової 
мови відповідно згідно  Положення 
про атестацію перекладачів жесто-
вої мови, затвердженого постано-
вою президії ЦП УТОГ від 30.08.2016  
№ 222/2016.

При залученні перекладача 
жестової мови слід звертати увагу 
на таке:

посвідчення перекладача жес-
тової мови видаються на пев-

ний термін, який зазначено у посвід-
ченнях і додатках;

перевірити дійсність посвід-
чення перекладача жестової 

мови можна, зайшовши у Реєстр пе-
рекладачів жестової мови на сайті 
УТОГ  https://utog.org/perekladachi/
reestr-perekladachiv;

право на здійснення профе-
сійної діяльності у юридичній 

сфері (нотаріальні, слідчі та судові 
дії, судові засідання тощо) підтвер-
джується  наявністю окремого Додат-
ка  до посвідчення перекладача жес-
тової мови. Наявність такого додатка 
можна перевірити у вищевказаному  
Реєстрі.



МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТИ КІБЕРГІГІЄНИ

Використовуйте ліцензійну операційну систему, бажано 
не нижче Windows 10, та антивірусне програмне 
забезпечення, яке має позитивний висновок держекспертизи. 

Обов’язково змінюйте логін і пароль, що встановлені за 
замовчуванням на мережевих пристроях (маршрутизаторах, 
роутерах, системах відеоспостереження), щоб убезпечитися 
від підключення до них за заводськими налаштуваннями. 

Електронна пошта, месенджери, інші програми та додатки 
не повинні бути встановлені на комп’ютері, що використовується 
нотаріусом для роботи з єдиними та державними реєстрами. 

Категорично забороняється передавати доступ до створеного 
НАІС ідентифікатора двофакторної аутентифікації Google 
Authenticator третім особам або ж його експорт на інші 
пристрої, аніж пристрій (смартфон, планшет) нотаріуса. 

ЗАХИСТ 
РОБОЧОГО МІСЦЯ
НОТАРІУСА

..

1. Захист локальної мережі   

2. Налаштування мережевих пристроїв

3. Окремий комп’ютер для реєстрів 

4. Google Authenticator

5. Ліцензійне ПЗ

 ГОСТЬОВИЙ

WiFi
Відвідувачі не повинні отримувати доступ до локальної 
мережі, в якій розміщений комп’ютер нотаріуса для роботи 
із єдиними та державними реєстрами. Для доступу відвідувачів 
до Інтернету слід використовувати іншу підмережу.
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Комітет ВР з питань правової політики 
підтримав законопроект № 5644 про 
реформу нотаріату

Комітет Верховної Ради України з питань правової по-
літики одноголосно підтримав та рекомендував прийня-
ти за основу законопроект № 5644 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
регулювання нотаріальної діяльності».

Законопроект № 5644 є консолідованим баченням ре-
формування нотаріату Мін’юсту, народних депутатів, ко-
трі ініціювати відповідні зміни, нотаріальної спільноти та 
міжнародних партнерів, які долучилися до розробки цих 
новацій, та передбачає фундаментальне реформування 
нотаріальної діяльності – перехід професії на саморегу-
лювання, запровадження єдиного нотаріату, Е-нотаріату, 
надання нотаріусам нових повноважень. Всі зміни мають 
на меті забезпечення максимальної ефективності роботи 
нотаріусів та захист прав громадян і бізнесу.

Напередодні НПУ зверталася до Комітету із проханням 
підтримати законопроект  

Окрім того, законопроект підтримує НПУ, Міністер-
ство юстиції України, міжнародні організації, Асоціація 
правників України.

Нотаріуси зможуть проводити медіацію 

Верховна Рада 16 листопада 2021 року прийняла Закон 
України «Про медіацію», який визначає правові засади 
та порядок проведення медіації як позасудової проце-
дури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус 
медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, 
пов’язані з цією процедурою.

Вносяться зміни до Закону «Про нотаріат» – встанов-
люється, що нотаріуси можуть проводити медіацію у по-

рядку, визначеному законом, за умови проходження ними 
базової підготовки медіатора.

Встановлено, що Нотаріальна палата України здій-
снює підготовку нотаріусів у сфері медіації, веде та опри-
люднює реєстри нотаріусів, які пройшли підготовку у сфе-
рі медіації.

Процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких 
конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, 
сімейних, трудових, господарських, адміністративних 
правовідносин, а також у кримінальних провадженнях та 
в інших сферах суспільних відносин. Фізичні та юридичні 
особи зможуть звернутись до медіатора для проведення 
медіації як до звернення до суду, так і під час судового 
провадження, під час виконання рішення суду.

Підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 
90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин прак-
тичного навчання, та включатиме теоретичні знання та 
практичні навички.

НПУ вітає прийняття Закону «Про медіацію» та за-
кріплення в ньому нових повноважень нотаріуса, адже 
активно брала участь у розробці відповідного законопро-
екту № 3504.

Центр медіації Нотаріальної палати України на чолі 
із  Іриною Петровою  провів засідання, присвячене під-
готовці до реалізації норм нового Закону. Члени Центру 
обговорили перспективи здійснення нотаріусами медіа-
ції, процедуру ведення та структуру майбутнього реєстру 
нотаріусів-медіаторів.

Нотаріуси отримають доступ до Єдиного 
державного демографічного реєстру

Верховна Рада 17 листопада 2021 року прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо уточ-
нення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державно-
го демографічного реєстру». Закон покращує можливості 
щодо ідентифікації особи при вчиненні нотаріальних дій.

Представники НПУ активно брали участь в роботі над 
відповідним законопроектом №  3989, спільно напра-
цьовуючи механізм підключення. НПУ вітає нотаріаль-
ну спільноту із прийняттям таких змін, адже нотаріуси 
очікують підключення до Єдиного держдемреєстру ще із 
2019 року, зважаючи на складність процедури.
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100 днів ринку землі: відбулися прес-
конференції за участю нотаріусів 

Прес-конференція «100 днів ринку землі: сталий роз-
виток», організована Мінагрополітики, відбулася 12 жов-
тня. Спікерами виступили віце-президент Нотаріальної 
палати України Інна Бернацька, Міністр аграрної полі-
тики Роман Лещенко, перший заступник Міністра юсти-
ції України Євгеній Горовець, перший заступник голови 
Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко.

Інна Бернацька розповіла про історичні особливості 
роботи нотаріату із правочинами щодо землі та актуальну 
проблематику роботи нотаріату в умовах відкритого рин-
ку землі, подякувала за злагоджену комунікацію НПУ, Мі-
нагрополітики, Держгеокадастру, Центру ДЗК.

«Нотаріат зараз працює в посиленому штатному режи-
мі, оперативно вирішуючи поточні робочі питання. Прі-
оритетом роботи нотаріальної спільноти на ринку землі 
є гарантування прав власників, користувачів і набувачів 
земельних ділянок. Нотаріус віднаходить баланс для за-
безпечення прав усіх осіб», – зазначила Інна Бернацька.

Також віце-президент НПУ повідомила, що аналіз 
питань, із якими звертаються громадяни до нотаріусів, 
свідчить про зростання правосвідомості в суспільстві, ро-
зуміння цінності землі, власності, необхідності належно-
го оформлення договорів та інших документів. Механізми 
взаємодії нотаріусів та громадян налагоджені, ведеться 
щоденна правопросвітницька робота.

Аналогічні прес-конференції відбулися в регоінах, 
участь у них взяти голови відділень НПУ та інші нотаріуси.

НПУ бере участь в роботі  
Земельного штабу

Віце-президент Нотаріальної палати України Інна 
Бернацька 9 листопада взяла участь у черговому засідан-
ні Земельного штабу щодо функціонування ринку земель 
сільськогосподарського призначення, організованого Мі-
ністерством аграрної політики та продовольства України 

Триває співпраця нотаріатів України  
та Німеччини

Продовжується співпраця Нотаріальної палати Украї-
ни та Німецького Фонду міжнародного правового співро-
бітництва.

14 вересня за ініціативи іноземних колег відбулася 
онлайн-зустріч представників Нотаріальної палати Укра-
їни, Німецького Фонду міжнародного правового співро-
бітництва та Федеральної нотаріальної палати Німеччи-
ни. Темою обговорення стала запланована рекодифікація 
цивільного законодавства України.

В зустрічі взяли участь президент НПУ  Володимир 
Марченко, віце-президент НПУ, голова ВККН, голова Ко-
місії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нота-
ріальної діяльності Інна Бернацька, Генеральний уповно-
важений з міжнародних справ Федеральної нотаріальної 
палати Німеччини, голова Комісії з міжнародного нота-
ріального співробітництва МСЛН  Ріхард Бок, старший 
менеджер проектів Німецького Фонду міжнародного 
правового співробітництва  Вольфрам Гертіг, юридичний 
радник Фонду Геннадій Рижков.

Проект Концепції оновлення Цивільного кодексу 
України наразі винесено на розгляд тематичної Робочої 
групи Верховної Ради. Оскільки до ЦК передбачається 
включення положень міжнародного-приватного права, до 
обговорення проекту залучаються іноземні експерти, зо-
крема і Ріхард Бок.

Колегам із Німеччини важливо було проаналізувати 
певні положення проекту із представниками аналітично-
методичного напрямку НПУ, адже нотаріальна спільнота 
України має колосальний досвід у напрацюванні та прак-
тичному застосуванні норм цивільного законодавства.

26 жовтня відбулася чергова онлайн-зустріч, в якій 
взяли участь президент НПУ Володимир Марченко, віце-
президент НПУ Інна Бернацька, голова Комісії НПУ з між-
народного співробітництва Олександр Бєднов, директор 
Німецького фонду міжнародного правового співробітни-
цтва Штефан Хюльсхьостер, старший менеджер проектів 
Фонду Вольфрам Гертіг, юридичний радник Фонду Генна-
дій Рижков.

Під час обговорення сторони визначили напрямки по-
дальшої співпраці, зокрема щодо взаємного обміну до-
свідом, надання експертних висновків із питань нотарі-
альної діяльності. Також визначено тематику проведення 
спільних заходів, міжнародних конференцій для нотаріу-
сів України.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
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Напрацьовуються зміни  
до законодавства про КБВ

18 жовтня під час експертної онлайн-зустрічі, органі-
зованої народним депутатом України Ігорем Фрісом, об-
говорювалися шляхи вирішення проблемних питань щодо 
подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власни-
ків. У заході взяли участь представники Нотаріальної па-
лати України – президент Володимир Марченко, Перший 
віце-президент Олена Кирилюк, віце-президент, голова 
Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення но-
таріальної діяльності Інна Бернацька, член Комісії НПУ з 
аналітично-методичного забезпечення нотаріальної ді-
яльності, приватний нотаріус Вікторія Морозова.

Зокрема, обговорювалися пропозиції щодо вилучення 
неприбуткових організацій із числа тих, хто мусить по-
давати відомості про КБВ, та інші практичні питання. Усі 
пропозиції планується опрацювати та найближчим часом 
зареєструвати законопроект.

«Нотаріуси вміють захищати свої робочі 
місця від кіберзлочинців», —  
Наталія Козаєва на PKI Forum UA 2021

12 жовтня у Києві відбувся PKI Forum UA 2021, в якому 
традиційно взяла участь Наталія Козаєва, голова відділен-
ня НПУ в м. Києві, голова Комісії НПУ з питань інформа-
тизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзло-
чинності.

Наталія Козаєва стала спікером пленарної дискусії 
щодо електронної ідентифікації та виступила із доповід-
дю на тему «Зломи та атаки під час надання послуг нота-
ріусами: алгоритми дій, розбір кейсів». Також висвітлила 
питання використання нотаріусами різноманітних реє-
стрів для вчинення нотаріальних і реєстраційних дій, зо-
крема взаємодії нотаріусів із реєстрами територіальних 

за участі Мін’юсту, Комітету ВР з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин, Держгеокадастру, НПУ, ВАР, 
Асоціацій УКАБ, Земельної спілки України та інших учас-
ників.

В ході робочої зустрічі обговорювалися питання щодо 
стану формування Єдиної бази даних звітів про оцінку, 
довідок про оціночну вартість об’єктів нерухомості та 
інші проблемні питання застосування земельного зако-
нодавства.

Також відбулася презентація проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних дій 
в процесі набуття прав на земельні ділянки» (реєстр. № 
6199-1 від 25.10.2021).

НПУ в посиленому режимі працює над наданням но-
таріусам методичної та інформаційної допомоги, а також 
тримає руку на пульсі всіх болючих питань, напрацьовує 
пропозиції їх вирішення, тісно взаємодіє із органами дер-
жавної влади та громадськістю.

Комітет ВР врахував пропозиції НПУ 
щодо законопроекту № 3602

20 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань антикорупційної політики розглядався зако-
нопроект № 3602 «Про внесення змін до частини 5 статті 
45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо усу-
нення невизначеності обов’язків членів органів адвокат-
ського самоврядування стосовно заповнення та подання 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування». Частина правок 
поданих при підготовці законопроекту до другого читан-
ня стосувалася членів Вищої кваліфікаційної комісії но-
таріату.

Напередодні  НПУ зверталася  до Комітету  із прохан-
ням врахувати особливості роботи ВККН задля збережен-
ня можливості залучення до роботи  у ВККН найкращих 
представників нотаріальної спільноти.

Під час засідання Комітету обговорено вказані особли-
вості та вирішено не запроваджувати електронне декла-
рування для нотаріусів. В засіданні Комітету взяли участь 
президент НПУ Володимир Марченко та Перший віце-
президент НПУ Олена Кирилюк.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
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громад і БТІ, окремо акцентувала на необхідності підклю-
чення нотаріусів до демографічного реєстру (закон готу-
ється до прийняття).

«Нотаріуси України готові працювати в будь-яких ре-
єстрах з метою встановлення тих чи інших юридичних 
фактів для здійснення нотаріальних та реєстраційних дій. 
Наразі нотаріуси мають високий рівень відповідальності, 
усвідомлюють кіберзагрози і вміють захищати свої робочі 
місця від кіберзлочинців», – резюмувала Наталія Козаєва.

НПУ бере участь у розробці механізмів 
запобігання реєстраційному рейдерству

Президент НПУ Володимир Марченко та віце-пре-
зидент НПУ Інна Бернацька 10 листопада взяли участь у 
онлайн-заході, під час якого відбулася презентація й об-
говорення Дорожньої карти з запобігання рейдерству в 
земельній сфері. Пропозиції для обговорення запропоно-
вані Офісом ефективного регулювання BRDO за сприяння 
проекту «Підтримка прозорого управління земельними 
ресурсами в Україні», що фінансується ЄС та впроваджу-
ється Світовим банком. Під час заходу учасники ґрунтов-
но обговорили дослідження BRDO та їх бачення. В обгово-
ренні також взяли участь представники Верховної Ради, 
Міністерства юстиції України, міжнародних організацій, 
зокрема Світового Банку, проекту ЄС «Право-Justice», 
Ради бізнес-омбудсмена, громадських асоціацій.

У зв’язку із відкриттям ринку землі на нотаріат лягла 
величезна відповідальність не тільки за якісне виконан-
ня своїх повноважень, але й за недоліки усього дотичного 
інструментарію. Втім, нотаріат забезпечує якісні показни-
ки роботи, а НПУ має потужні напрацювання щодо анти-
рейдерських механізмів у сферах реєстрації нерухомості, 
землі, корпоративних прав. Зокрема, із Міністерством юс-
тиції України вдалося зробити багато для подолання низ-
ки серйозних проблем.

Свої ініціативи НПУ має змогу реалізувати в тому числі 
й шляхом участі представників нотаріату (Інна Бернаць-
ка, Валентин Войтовський) у відповідній Робочій групі 
Мін’юсту, яку очолює заступник Міністра юстиції України 
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій 
і цифровізації Сергій Орлов. Саме ці напрацювання, час-
тина з яких вже в процесі реалізації, є основою антирей-
дерських змін у сферах державної реєстрації та нотаріату.

Нотаріальний захист прав власників та користувачів — 
один із дієвих інструментів протидії і запобігання агро-
рейдерству.

Володимир Марченко увійшов до складу 
Робочої групи АПУ із розробки Етичних 
правил та стандартів правника

Президент Нотаріальної палати України, член Прав-
ління Асоціації правників України Володимир Марченко 
14 вересня взяв участь в черговому засіданні Правління 
АПУ. Під час засідання обговорювалися напрями страте-
гічної комунікації, питання запровадження бази знань та 
досліджень, кар’єрного центру, створення нових комітетів 
АПУ, організації заходів тощо.

Вирішено створити Робочу групу із розробки Етичних 
правил та стандартів правника, до складу якої увійшов і 
президент НПУ. «Переконаний, що потужний досвід НПУ 
у сфері розробки та реалізації правил професійної етики 
стане в нагоді правничій спільноті», – зазначив Володи-
мир Марченко.

НПУ готова ділитися досвідом розбудови 
професійного самоврядування та 
саморегулювання

Президент Нотаріальної палати України Володимир 
Марченко на запрошення Асоціації приватних виконав-
ців України виступив із вітальним словом перед деле-
гатами чергового З’їзду приватних виконавців України, 
який відбувся 26 жовтня 2021 року в Києві. Від імені но-
таріальної спільноти президент НПУ привітав приватних 
виконавців із початком роботи З’їзду, поділився досвідом 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН



NPU.UA  |  НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ48 НОТАРІАТ УКРАЇНИ   |   № 3-4 (42-43) ГРУДЕНЬ 2021

розбудови професійного самоврядування та перспектив 
саморегулювання, акцентував на необхідності дотриман-
ня принципів незалежності та етичності.

«Нотаріат України – єдина команда. Бажаю, щоб і при-
ватні виконавці могли так охарактеризувати свою спіль-
ноту. Будьте єдиними, захищайте разом інтереси профе-
сії!», – зазначив Володимир Марченко та побажав успіхів 
на шляху створення якісно нової культури примусового 
виконання рішень.

Голова Ради приватних виконавців Віталій Чепурний 
висловив сподівання на конструктивну співпрацю із НПУ 
задля спільної мети – побудови правової держави в Укра-
їні та розвитку юридичних професій.

Робоча група працює над 
вдосконаленням антирейдерського 
законопроекту № 3774

5 жовтня 2021 року Перший віце-президент НПУ Оле-
на Кирилюк взяла участь в засіданні робочої групи, ство-
реної народними депутатами України Галиною Янченко 
та Ігорем Фрісом, за участі першого заступника Міністра 
юстиції України Євгена Горовця та Анатолія Лещенка, за-
ступника директора Департаменту приватного права, на-
чальника Управління нормативно-правового забезпечен-
ня державної реєстрації Міністерства юстиції.

Під час заходу розглядався законопроект № 3774 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удоскона-
лення механізму протидії рейдерству», яким планується 
внесення значної кількості змін до законів «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань» та ін-
ших законів. Зокрема, планується частину реєстраційних 

дій в ЄДР перевести у автоматичний режим (роботореє-
страції).

В ході засідання робочої групи Олена Кирилюк озву-
чила ризики для громадян та бізнесу у разі проведення 
реєстраційних дій щодо внесення змін в ЄДР щодо юри-
дичних осіб без участі державного реєстратора, а також 
внесла пропозиції удосконалити положень ст. 12 Зако-
ну «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (щодо розширення можливостей 
змін технічних характеристик об’єктів) та ст. 24 (розши-
рення виключень з підстав відмови у державній реєстра-
ції). Крім того, наголошено на необхідності реформи ад-
міністративного контролю в сфері державної реєстрації 
та переходу до скорочених строків судового розгляду у 
сфері державної реєстрації.

Також обговорено необхідність задля забезпечення 
дотримання прав громадян надати доступ до реєстрів но-
таріусам, яким тимчасово заблоковано доступ до ДРРП та/
або ЄДР в режимі отримання інформації для можливості 
вчинення нотаріальних дій. Наразі робота над законопро-
ектом № 3774 за участі НПУ триває.

Володимир Марченко та Юрій Пилипенко 
долучилися до обговорення актуальних 
земельних питань

Президент Нотаріальної палати  Володимир Марчен-
ко  та голова відділення НПУ в Львівській області  Юрій 
Пилипенко  19 листопада 2021 року взяли участь в круг-
лому столі на тему «Ринок землі: судова практика та пи-
тання державної реєстрації», організованої проектом ЄС 
«Право-Justice» за участю Львівської Регіональної ради з 
питань реформи правосуддя.

Спікерами виступили судді Верховного Суду, Захід-
ного апеляційного господарського суду, представники 
Західного міжрегіонального управління Міністерства юс-
тиції України, Головного управління Держгеокадастру у 
Львівській області, експерти «Право-Justice».

Володимир Марченко у вітальному слові наголосив на 
актуальності обговорення особливостей процесу держав-
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тя парламентом законопроекту 3504 «Про медіацію», 
що забезпечить популяризацію медіації як законного 
механізму зниження градусу конфліктності в суспіль-
стві. Учасники форуму отримали європейські рецепти 
успішної медіації та кращі приклади від спікерів про-
відних держав-членів ЄС.

Як розповіла Ірина Петрова, під час заходу акцент 
робився на таких перевагах медіації: розвантаження 
судової системи; добровільне виконання прийнятих 
рішень; підвищення культури управління відносина-
ми; уникнення майбутніх конфліктів; економія часу на 
вирішення спору, судових витрат. НПУ активно долу-
чається до впровадження та популяризації медіації як 
альтернативного способу вирішення спорів.

Тетяна Кучеренко на юридичному 
форумі «Ринок землі» розповіла про 
особливості нотаріального  
посвідчення угод

Заступник голови Комісії Нотаріальної палати Укра-
їни з аналітично методичного забезпечення, приват-
ний нотаріус Тетяна Кучеренко 17 листопада 2021 року 
взяла участь у юридичному форумі «Ринок землі», орга-
нізованому відділенням Асоціації правників України в 
Івано-Франківській області.

Під час форуму обговорювалася проблематика, 
пов’язана із відкриттям ринку сільськогосподарських 
земель в Україні, зокрема особливості нотаріального 
посвідчення угод, перевірки набувача, фінансові аспек-
ти придбання с/г земельних ділянок, переважне право 
землекористувачів на купівлю с/г земель та способи 
його реалізації, право користування (оренда, емфітев-
зис), судова практика тощо.

Тетяна Кучеренко виступила із доповіддю на тему 
«Практичні питання нотаріального посвідчення дого-
ворів купівлі-продажу земель сільськогосподарського 
призначення».

ної реєстрації в умовах відкритого ринку землі, єдиної 
судової практики з цих питань.

«Нотаріальна палата України ще задовго до від-
криття ринку землі неодноразово попереджала: до на-
працювання законів та іншої нормативної бази із зе-
мельних питань, реєстрації, нотаріального посвідчення 
угод слід підходити дуже виважено, адже суди можуть 
перевантажитися земельними справами. Сподіваємося, 
що все було зроблено мудро і цього не трапиться, – за-
значив Володимир Марченко. – Зі свого боку нотаріуси 
зараз роблять все, щоб максимально захистити права та 
законні інтереси власників, користувачів та набувачів 
землі. Саме нотаріальний захист — один із дієвих ін-
струментів протидії та запобігання агрорейдерству».

Юрій Пилипенко виступив із доповіддю на 
тему  «Практичні аспекти у сфері державної реєстрації 
прав на земельні ділянки», яка викликала жваве обго-
ворення за участю суддів. Досвід нотаріусів у сфері дер-
жавної реєстрації надзвичайно важливий для подаль-
шого формування судової практики.

Загалом, як свідчить здійснений НПУ аналіз пи-
тань, із якими звертаються громадяни до нотаріусів, в 
суспільстві зростає розуміння цінності землі, власнос-
ті, необхідності належного оформлення договорів та 
інших документів. Механізми взаємодії нотаріусів та 
громадян налагоджені, ведеться щоденна правопрос-
вітницька робота.

Ірина Петрова взяла участь  
у міжнародному форумі  
«Медіація і право»

Голова Центру медіації Нотаріальної палати Укра-
їни, приватний нотаріус Ірина Петрова взяла участь у 
VI Міжнародному форумі «Медіація і право», що відбув-
ся 27 серпня в м. Одеса. Основною темою обговорення 
була популяризація медіації в Україні.

Голова Комітету ВР з питань правової політики Ан-
дрій Костін наголосив на нагальній потребі прийнят-
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Володимир Марченко та Інна Бернацька 
розповіли про значення нотаріату для 
захисту права власності на землю та 
протидії агрорейдерству

Президент НПУ Володимир Марченко та віце-пре-
зидент НПУ Інна Бернацька 30 листопада взяли участь в 
круглому столі на тему «Земля: захист права власності та 
протидія рейдерству», що був організований в м. Київ та 
онлайн в рамках діяльності Громадської антирейдерської 
платформи.

Учасниками заходу також стали представники законо-
давчої та виконавчої влади, агробізнесу, органів місцево-
го самоврядування, професійних спільнот, медіа, а саме: 
Роман Лещенко, Міністр аграрної політики і продоволь-
ства України; Олександр Корнієнко, Перший заступник 
голови Верховної Ради України; Галина Янченко, народ-
ний депутат України; Антон Геращенко, радник міністра 
внутрішніх справ України; Віктор Дубовик, директор 
Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України; 
Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської 
асоціації громад; Дмитро Кулібаба, заступник виконав-
чого директора Всеукраїнської асоціації громад; Сергій 
Кубах, керівник напряму земельної реформи Програми 
USAID «АГРО»; Анна Федун, юридичний радник Про-
грами USAID «АГРО»; Олександр Поліводський, адвокат; 
Анатолій Левчук, голова Асоціації громадських радників; 
Станіслав Август, виконавчий директор Всеукраїнського 
об’єднання старост.

Під час роботи першої секції, одним зі спікерів якої 
виступив  Володимир Марченко, обговорили актуальний 
стан ринку землі, ефективність імплементації антирей-
дерського законодавства, законодавчі ініціативи, питан-
ня взаємодії державних органів та інститутів громадян-
ського суспільства у протидії новим формам рейдерства.

У роботі другої секції взяла участь Інна Бернацька. Те-
матика обговорення стосувалася ролі професійних прав-
ничих спільнот, зокрема нотаріальної, в умовах активіза-
ції ринку с/г земель, дотримання прав землекористувачів, 

формування безпечних умов ведення бізнесу для агрови-
робників.

Учасники круглого столу висловили наступні тези та 
спільні висновки, зокрема стосовно нотаріальної сфери:

– важливо підвищувати правову культуру суспільства 
та поліпшувати поінформованість громадян і бізнесу про 
власні права, зокрема в земельній сфері;

– законодавче забезпечення ринку землі достатньо 
ефективне для захисту права власності, чому сприяє ве-
лика кількість перевірок (які здійснюються і нотаріусами), 
складна процедура транзакцій тощо;

– вдосконалювати законодавство необхідно, розпочи-
наючи із  уточнення самого поняття «рейдерство»;

– завдяки нотаріату, зокрема, після відкриття ринку 
землі немає випадків рейдерства;

– нотаріуси ефективно забезпечують безспірність угод 
в умовах відкритого ринку землі.

Футбольна збірна нотаріусів України – 
чемпіони V Lawyers World Cup

Ukraine notary football team поверталася із Португалії 
до України з перемогою – золотом V Lawyers World Cup. 
Футбольна збірна нотаріусів України стала кращою серед 
юридичних професій, це давно омріяна та заслужена на-
города. До речі, наша команда була єдиним представни-
ком нотаріату на цьогорічному чемпіонаті. Президент 
НПУ Володимир Марченко із колегами зустрів чемпіонів в 
аеропорту, побажав успіхів у спорті та нотаріаті.
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ДО УВАГИ НОТАРІУСІВ
Інформаційні листи НПУ розміщуються  
на «Нотаріальній платформі»  
is.npu.in.ua  
(розділ «Єдина нотаріальна практика»). 
Питання щодо доступу:  
(067) 433-99-75 (Viber, у робочий час).
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НОВИНИ ВІДДІЛЕНЬ
У Запоріжжі та Харкові відбулися 
виставки творчих робіт нотаріусів

Восени відбулася традиційна щорічна виставка твор-
чості нотаріусів Запорізької області. Нотаріуси, члени їх 
родин, помічники нотаріусів вже всьоме презентували 
свої талановиті твори у різних галузях мистецтва – з ду-
шею, майстерністю та натхненням. 

«Нотаріат – це життя» – під такою назвою відбулася 
перша виставка творчих робіт нотаріусів Харківської об-
ласті. Кожна картина чи виріб нотаріусів наповнені своєю 
особливою енергією, дарують яскраві враження. Зокрема, 
виставку відвідав президент НПУ Володимир Марченко та 
побажав колегам творчих успіхів.

Нотаріуси Волині про духовність: 
відділення організувало  
неформальний захід

Відділення Нотаріальної палати України у Волинській 
області 7 листопада, в день пам’яті святих мучеників Мар-
кіяна та Мартирія, покровителів нотаріату, організувало 
неформальний захід «Нотаріуси про духовність».

Захід розпочався із подячного молебня в храмі Жиди-
чинського Свято-Миколаївського монастиря.

«В цей день, ми говоритимемо не про зміни в зако-
нодавстві та практику їх застосування, а про духовність. 
Адже не завжди легко в ході робочих буднів і турбот зна-
йти час на такі роздуми і розмови», – зазначила модера-
тор заходу, приватний нотаріус Тетяна Валянська.

Голова відділення НПУ Надія Кузьміч наголосила, що 
професія нотаріуса є непростою, адже крім професійних 
знань, нотаріус має володіти й знаннями психолога, а іно-
ді навіть бути, немов священник, адже люди розповідають 
таємниці, які нотаріус зобов’язаний зберегти, допомогти 
порадою знайти вихід з даної ситуації.

Про духовні цінності із нотаріусами спілкувалися Ар-
хімандрит Константин (Марченко), а також психолог Да-
рина Самолюк.

Окрім того, під час заходу було підписано  Меморан-
дум про співробітництво між відділенням НПУ у Волин-
ській області та Волинським національним університетом 
імені Лесі Українки.

Метою Меморандуму є співпраця та взаємний обмін ін-
формацією і досвідом в межах відповідних функцій і повно-
важень сторін, здійснення освітньої, наукової, методичної 
та практичної діяльності у сфері розвитку нотаріату та юри-
дичної освіти, популяризації юридичної професії, сприян-
ня забезпеченню верховенства права, захисту прав і свобод 
людини та громадянина на основі рівноправності, взаємної 
вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

З вітальним словом до присутніх звернулася Ольга Се-
менюк, заступниця начальника Західного міжрегіонально-
го управління Міністерства юстиції (м.Львів), та подякува-
ла нотаріальній спільноті за віддану працю, зазначивши, 
що нотаріус відіграє важливу роль у суспільстві.

Урочисту атмосферу заходу допомогли створити музи-
канти, вихованці творчої студії.

Відділення планує і надалі організовувати комуніка-
тивні івенти для нотаріальної спільноти Волині.

Нотаріуси Чернівецької області провели 
звітно-виборчі збори

Відділення Нотаріальної палати України в Чернівець-
кій області 3 вересня 2021 року провело звітно-виборчі 
збори. Головою відділення обрано Блауш Наталію Зіно-
віївну, заступником голови – Калашнікову Інну Сергіївну, 
членами правління – Пентелюк Тетяну Любомирівну, Бе-
жан Катерину Олександрівну, Світличну Олену Василівну, 
Суружіу Максима Дмитровича, Олійник Юлію Миколаївну.
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Представники відділення НПУ  
у Волинській області ознайомили дітей  
з професією нотаріуса

Представники відділення Нотаріальної палати Украї-
ни у Волинській області взяли участь у дитячому Фести-
валі професій, організованому 14 жовтня 2021 року в м. 
Луцьк.

Голова відділення Надія Кузьміч, нотаріуси Олександра 
Мудрик та Анна Четвергова ознайомили дітей із професією 
нотаріуса. Діти з цікавістю заповнювали документи, що за-
свідчували їх любов до Луцька, України, сім’ї, скріплювали 
документи підписом та печаткою. Нотаріуси отримали за-
доволення від спілкування з юним поколінням.

100-літній ювілей відсвяткувала  
Надія Юрчишина, яка працювала  
в органах нотаріату Львівщини 

У Львові 16 жовтня 2021 року сталася виняткова подія. 
100-літній ювілей відсвяткувала Надія Василівна Юрчи-
шина, яка із 1959 року по 1977 рік працювала в органах 
нотаріату Львівщини, зокрема державним нотаріусом 
Першої Львівської державної нотаріальної контори.

«Щиро зичимо Вам Божого благословення та міцно-
го здоров‘я. Хай кожен день буде сповнений добром та 
любов‘ю, хай серце радіє від здобутків Ваших найрідні-
ших людей. Життєвого комфорту та оптимізму!» - зазна-
чив Юрій Пилипенко, голова відділення НПУ в Львівській 
області.

Передав вітання і президент НПУ Володимир Марчен-
ко: «100 років – унікальна дата, такий вік доля дарує лише 
обраним. Почесно бачити Вас у великій нотаріальній ро-
дині! Нотаріальна спільнота усієї України щиро вітає ша-
новну ювілярку! Надіє Василівно, бажаємо Вам зустрічати 
кожен ранок із радістю, дарувати навколишнім свою му-
дрість, відчувати любов і турботу близьких. Здоров’я міц-
ного, злагоди, довгих років життя!».

Нотаріальну династію продовжує внучка Надії Васи-
лівни – приватний нотаріус Ольга Колодій.

Катерина Бєлінська розповіла 
харківським студентам про особливості 
нотаріальних та реєстраційних дій

Приватний нотаріус Харківського міського нотарі-
ального округу, член Комісії НПУ з аналітично-мето-
дичного забезпечення нотаріальної діяльності  Кате-
рина Бєлінська  взяла участь у занятті, організованому 
для слухачів магістратури факультету № 6 Харківсько-
го   національного університету внутрішніх справ на 
тему  «Участь нотаріуса в діяльності юридичної особи. 
Нотаріус як учасник господарських процесуальних пра-
вовідносин» з навчальної дисципліни «Сучасні пробле-
ми господарського процесу».

Нотаріус розповіла студентам про особливості нотарі-
альної діяльності у сфері реєстрації юридичних осіб згід-
но із Законом «Про товариства з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю».

Здобувачі освіти отримали інформацію щодо законо-
давчого регулювання вчинення нотаріальних дій та від-
повідальності нотаріуса в сфері посвідчення договорів, 
стороною яких виступає юридична особа. Також було 
роз’яснено правовий статус нотаріуса в контексті госпо-
дарсько-процесуальних правовідносин.
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Нотаріуси Запорізької області провели 
традиційні «Азовські зустрічі»

Щорічні «Азовські зустрічі нотаріусів» відбулися 24-25 
вересня в місті Бердянську Запорізької області. Лекторами 
на заході виступили голова відділення НПУ в Львівській 
області, приватний нотаріус Юрій Пилипенко, к.ю.н., екс-
перт із питань держреєстрації Віталій Желінський, голова 
Асоціації технічних інвентаризаторів Ілля Мелешкін.

Розглядалися актуальні питання нотаріальної прак-
тики, державної реєстрації нерухомості, правочини з 
земельними ділянками сільгосппризначення, нюанси 
державної реєстрації кінцевих бенефіціарних власників, 
функціонування Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва, зміни в системі технічної інвентари-
зації тощо.

«Традиція проводити «Азовські зустрічі» існує вже 15 
років і кожного року дає можливість нотаріусам отримати 
нові знання, підвищити професійний рівень, поспілкува-
тися у приємній обстановці на березі моря», – розповіла 
голова відділення НПУ в Запорізькій області Людмила 
Масловець.

Юрій Пилипенко долучився до 
фахового обговорення особливостей 
держреєстрації нерухомості

Голова відділення Нотаріальної палати України у 
Львівській області Юрій Пилипенко взяв участь в онлайн-
конференції, яку 10 вересня організувало Західне міжре-
гіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів) для 

державних реєстраторів та адміністраторів Львівщини, 
Волині, Рівненщини. Обговорювались актуальні аспекти 
постанов КМУ від 23.06.2021 № 681 та від 07.07.2021 № 
690, особливості електронної інформаційної взаємодії 
між Державним реєстром речових прав на нерухоме май-
но та Єдиною державною електронною системою у сфері 
будівництва, зокрема отримання держреєстраторами ін-
формації про результати проведення технічної інвента-
ризації об’єктів нерухомого майна.

А 21 вересня Юрій Пилипенко виступив спікером на 
семінарі для державних реєстраторів Львівської області, 
присвяченому питанням реєстрації нерухомості та юри-
дичних осіб, розповів про новели законодавства, зокрема 
практичні моменти застування змін в частині оновлення 
словників Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а 
також про інформаційну взаємодію ДРРП з іншими реє-
страми/кадастрами, зокрема Єдиною державною елек-
тронною системою у сфері будівництва.

Мета подібних заходів – спільне обговорення актуаль-
них питань у сфері держреєстрації та нотаріату з метою 
запровадження єдиної практики застосування новел за-
конодавства.

У Харкові відбувся круглий стіл на тему 
новел державної реєстрації

Відділення Нотаріальної палати України в Харківській 
області організувало для нотаріусів обговорення законо-
давчих новел та практичних питань у сфері державної ре-
єстрації.

Круглий стіл, який відбувся 29 листопада, модерували 
голова відділення НПУ Олена Самощенко та Ілля Мелеш-
кін, голова Асоціації технічних інвентаризаторів «Східте-
хінвентаризація».

Під час заходу були розглянуті наступні питання: вико-
нання постанов КМУ від 28.04 2021 № 509 та від 24.11.2021 
№ 1224; державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно, утворене у результаті поділу іншого нерухомого 
майна, виділу в натурі частки з іншого нерухомого май-
на або об’єднання іншого нерухомого майна; особливості 
державної реєстрації права власності на закінчений бу-
дівництвом об’єкт у результаті здійснення нового будів-
ництва чи реконструкції та інші практичні питання.
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Владислава Дяків стала членом журі 
брейн-рингу для держреєстраторів  
у Львові 

Член правління відділення НПУ в Львівській області, 
приватний нотаріус Львівського нотаріального округу 
Владислава Дяків стала членом журі інтелектуальної гри у 
форматі «брейн-ринг», що відбулася в рамках підвищення 
кваліфікації для державних реєстраторів Львівщини, Во-
лині та Рівненщини. Учасники відповідали на запитання 
зі сфери державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та бізнесу, мали змогу дискутувати, продемонстру-
вати свої вміння та практичні навики застосування зако-
нодавства та командної роботи.

Нотаріуси Запоріжжя допомагають 
рідному місту

На звернення Олександрівської районної адміністра-
ції м. Запоріжжя члени правління відділення НПУ в За-
порізькій області Людмила Масловець, Вікторія Морозо-
ва, Наталія Нелєпіна, Олександр Кріль разом із головою 
адміністрації Валерієм Мостовим звільнили від амброзії 
територію, прилеглу до пам’ятника жертвам політич-

них репресій. «Всі ми добре знаємо, яку шкоду здоров’ю  
людини завдає амброзія у період цвітіння. Проведений 
захід – це заклик до всіх подивитися навколо себе і зни-
щити цю рослину біля свого офісу, будинку, дитячого май-
данчику. Запрощуємо усіх підтримати ініціативу!», – за-
значила голова відділення НПУ Людмила Масловець.

Нотаріуси Кіровоградщини та Черкащини 
обговорили переваги медіації

Нотаріуси Кіровоградської та Черкаської областей 25 
листопада під час круглого столу на тему «Нотаріус в ролі 
медіатора – нереальна реальність»  обговорили інстру-
менти та переваги медіації, зважаючи на новації законо-
давства.

Лекторами заходу виступили:  Ірина Петрова, голова 
Центру медіації НПУ, приватний нотаріус, к.ю.н.; Тетяна 
Суханова, голова відділення НПУ у Вінницькій області, 
член Центру медіації НПУ, член Національної асоціації 
медіаторів України, приватний нотаріус;  Ірина Ярощук, 
приватний   нотаріус, бізнес-медіатор, викладач курсів із 
медіації;  Наталія Яковчук, приватний   нотаріус, сімей-
ний та бізнес-медіатор, волонтер проекту Ліга Медіаторів 
України, член Асоціації сімейних медіаторів України.

Учасники круглого столу дізналися про історію виник-
нення медіації, особливості процедури медіації, поєднан-
ня діяльності нотаріуса із медіацією, отримали відповіді 
на питання та інформацію для роздумів – чи варто займа-
тися медіацією, які навички та інструменти можна отри-
мати завдяки навчанню основам медіації.
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ШАНОВНІ НОТАРІУСИ!
Нотаріальна палата України звертає вашу увагу на те, що своєчасна 

сплата членських внесків та відсутність заборгованості сприяє здійсненню 
всіх ініціатив та заходів НПУ, спрямованих на захист професії та 

підвищення професійного рівня нотаріусів. 
Дякуємо за підтримку і розуміння!
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Отримувач: Нотаріальна палата України
ЄДРПОУ: 38684025

Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м.Київ
у гривнях: UA87 3223 1300 0002 6003 0100 85291

Призначення платежу: код платника податку____________ , 
ПІБ_________________________,  

членські внески за (вказати період)

Розмір членських внесків нотаріусів:

2022 рік
6500,00 грн (541,67 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
3250,00 грн (270,83 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 

2021 рік
6000,00 грн (500,00 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
3000,00 грн (250,00 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 




