
 
 

Рішення з Протоколу № 88 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

  

місто Київ                                                16 грудня 2021 року 

 

Присутні 

члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Бернацька І.М., Суханова Т.О., 

Кузьміч Н.В., Бунякіна О.В., 

Бельдєй М.І., Заріцька Є.О., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., 

Козаєва Н.М., Дерун К.А., Балик 

Т.М., Пульний С.М., Спірідович 

А.М., Пивовар В.А., Самощенко 

О.А., Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В., Войтовський В.С., 

Бадахов Ю.Н. 

 

        Запрошені:  

Голова Комісії НПУ з питань  

професійної етики нотаріусів 

Спірідович А.М., 

Виконавчий директор Долгова З.М. 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ (Доповідач: 

Президент НПУ Марченко В.М.). 

2. Про структуру та штатний розпис НПУ та її відділень на 2022 рік.  

(Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.). 

3. Про коригування Кошторису доходів і видатків НПУ та її відділень на 2021 

рік. (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З. М.). 

4. Про погодження та затвердження проєкту Кошторису доходів і видатків  

НПУ та її відділень на 2022 рік (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова 

З.М.). 

5. Про погодження та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2022 рік.  

(Доповідач:  Виконавчий директор НПУ Долгова З. М.). 



 
 

6. Про затвердження Положення про Тимчасову комісію НПУ з деяких питань 

захисту професійних прав нотаріусів та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації території України 

в результаті збройної агресії Російської Федерації, та складу цієї комісії.( 

доповідач: (Президент НПУ Марченко В.М).  

7. Про затвердження змін до Положення про Комісію НПУ з питань 

професійної етики нотаріусів  (Доповідач: Голова Комісії Спірідович А.М.) 

8. Про затвердження ліквідаційного балансу  ТОВ «Інститут підвищення 

кваліфікації працівників органів нотаріату». (Доповідач:  Виконавчий директор 

НПУ Долгова З. М.). 

9. Про звільнення від сплати членських внесків та списання безнадійної 

заборгованості за поданнями голів відділень НПУ в областях та м. Києві 

(Доповідачі: виконавчий директор НПУ Долгова З. М., голови відділень). 

10. Різне. 

10.1.Про необхідність звернення НПУ до Державної податкової служби 

України за отриманням індивідуальної податкової консультації з питання 

здійснення видатків на соціальну підтримку та захист конкретних нотаріусів. 

(Доповідач: Член Ради НПУ Войтовський В.С.) 

 

 

ВИСТУПИВ: Президент НПУ Марченко В.М. звернувся до членів Ради 

НПУ, і перш ніж розпочати роботу Ради НПУ, попросив вшанувати пам'ять 

колишнього члена Ради, голови відділення в Львівській області, видатного 

професіонала, легенди нотаріату – Омеляна Васильовича Бояківського хвилиною 

мовчання, у зв’язку зі смертю.  
Омелян Васильович стояв біля витоків сучасного нотаріату України. Один з 

творців діючого Закону України «Про нотаріат», Заслужений юрист України, 

нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Щедро ділився досвідом з молодшими поколінням, під його надійним 

керівництвом виховалось не одне достойне покоління нотаріусів-професіоналів. 

Ім’я Омеляна Васильовича внесено до Золотої книги нотаріусів України. 
 

Марченко В.М. нагадав членам Ради НПУ про підписання Президентом 

України  Зеленським В.О. Закону України «Про медіацію».    

Завдяки цьому Закону, нотаріуси на законних підставах тепер  мають право 

здійснювати медіацію. Вже сьогодні, нотаріус при вчиненні нотаріальної дії 

виконує певні функції медіатора, оскільки характер нашої професії узгоджується 

з концепцією медіації.  

Звісно, що повноцінно практикувати медіацію та виконувати функції 

медіатора будуть ті,  хто забажає.  

Законом запроваджено вимоги до медіаторів та спеціальну процедуру 

медіації.  Зі свого боку НПУ, як орган, який буде вести Реєстр нотаріусів-

медіаторів, готова до новацій, які пропонуються цим Законом. З цією метою, 

задля подальшої спільної роботи і розробки стандартів єдиної практики 

нотаріусів у сфері медіації при НПУ створено Центр медіації. 



 
 

Ми попередньо провели ряд зустрічей з міжнародними партнерами, для того, 

щоб, враховуючи Правила професійної етики нотаріусів та Кодекс професійної 

етики нотаріусів, відпрацювати комплекс питань з огляду на те, яким саме має 

бути  Реєстр нотаріусів-медіаторів.  

Зараз над усіма цими  питаннями та питаннями, пов’язаними  з  розробкою 

навчальних курсів, спеціально розроблених для нотаріусів працює Центр 

медіації. 

Марченко В.М. доповів членам Ради, що НПУ спільно з відділеннями плідно 

працює над низкою законопроектів, які  вже передано на розгляд Верховної Ради, 

вносить свої конкретні  пропозиції та зауваження, більшість яких враховується. 

Марченко В.М. зазначив, що перш, ніж розпочати роботу за порядком денним 

засідання Ради НПУ, хочу роздати «посвідчення члена НПУ» головам відділень, 

які направляли подання на виготовлення таких посвідчень.  

Шановні колеги переходимо до порядку денного нашого засідання. 

 

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

денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. озвучив усі питання Порядку денного 

засідання Ради НПУ 16.12.2021 року та зазначив, що цей проєкт Порядку денного 

був надісланий усім членам Ради НПУ.  

Відповідно до Регламенту роботи Ради НПУ надійшли пропозиції від члена 

Ради НПУ Войтовського В.С. про доповнення Порядку денного. 

Марченко В.М. озвучив пропозиції Войтовського В.С. про доповнення 

Порядку денного пунктами 4.1. та 4.2 наступного змісту: 

«4.1. Заслухати звіт про показники роботи ТОВ «Інститут підвищення 

професійного рівня «Радник» за календарний рік його роботи з моменту 

створення та за 11 місяців 2021 року»;    

«4.2.Підготувати звернення НПУ та  направити його до Державної податкової 

служби України за отриманням індивідуальної податкової консультації в 

порядку п. 52.1 ст. 52 ПКУ щодо юридичної можливості НПУ здійснення 

видатків на соціальну підтримку та захист конкретних нотаріусів, які потребують 

такої допомоги (важка хвороба, втрата працездатності, смерть близького родича, 

тощо) та їх співвідношення зі статусом НПУ як неприбуткової організації». 

п.4.1. Марченко В.М. зачитав звернення директора ТОВ «Радник»  Мартюк 

Л.О. до  членів Ради НПУ, у якому повідомляється, що звітним періодом для 

складання фінансової звітності підприємства є календарний рік.  

У зв’язку з цим, основні відомості про діяльність ТОВ «Радник» за 11 місяців 

2021 року не можуть бути достовірними в повному об’ємі.  Інформування про 

діяльність ТОВ «РАДНИК» за 2021 рік буде можливим після здачі річної 

звітності. 

Марченко В.М. запропонував, аби уникнути помилок в інформації про 

показники роботи ТОВ «Радник», це питання включити в порядок денний 

засідання Ради НПУ після здачі ТОВ «Радник» річної звітності. 

п.4.2. Марченко В.М. зазначив, що з цього питання податкова служба в 2021 

році надавала узагальнюючу податкову консультацію на запит неприбуткових 

організацій. Але, оскільки це питання дійсно є болючим для професійного 



 
 

самоврядування нотаріусів та є таким, що потребує чіткої відповіді від 

контролюючих органів,  повністю підтримую пропозицію Войтовського В.С.  

Щоб вирішити це питання і більше до нього не повертатися, пропоную 

включити це питання в Порядок денний і  розглянути його в пункті 10 Порядку 

денного «Різне».  

Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ та запитав чи є інші  

пропозиції. 

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. 

Марченко В.М. запропонував затвердити Порядок денний засідання Ради 

НПУ 16.12.2021 із озвученими змінами у запропонованому варіанті і поставив 

питання на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ із 

озвученими змінами у запропонованому варіанті.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про структуру та штатний 

розпис НПУ та її відділень на 2022 рік.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. доповів членам Ради НПУ, що організаційна 

структура, штатна чисельність працівників апарату НПУ, посадові оклади,  а 

також фонд зарплати, затверджений  на 2021 рік залишається без змін і  на 

наступний, 2022 рік. 

По відділенням  НПУ  доповість виконавчий директор Долгова З.М.  

Долгова З.М. додала, що структура та штатний розпис щорічно 

переглядається Радою НПУ не тільки по апарату НПУ, але й по її відділеннях.  

Наразі, штатні розписи відділень НПУ на 2022 рік потребують змін  у зв’язку 

із збільшенням з 01 січня 2022 року мінімальної заробітної плати до 6500 грн. 

Голови відділень НПУ у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 

Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, 

Одеській, Полтавській, Херсонській областях і в м. Києві направили  проєкти 

штатних розписів  на 2022 рік з оновленими розмірами посадових окладів 

працівників для їх перезатвердження. 

До штатного розпису відділення НПУ в Закарпатській області вводиться 

штатна одиниця - посада  бухгалтера. 

Штатні розписи інших відділень  з місячним фондом  заробітної плати подані 

на 2022 рік  без змін.  

Структура та штатні розписи відділень НПУ на 2022 рік, які надійшли до 

НПУ були погоджені на засіданнях правлінь відповідних відділень.  

Пропоную затвердити штатні розписи на наступний рік з урахуванням змін 

для тих відділень які подали такі зміни, іншим – затвердити без змін. 

Войтовський В.С. запропонував ввести до аналітично-методичного відділу 

НПУ дві штатні одиниці і збільшити місячний фонд зарплати відповідно до 

затрат на оплату їх праці.  

Марченко В.М. зазначив, що  співробітники  юридичного відділу  та відділу 

аналітично-методичної роботи мають достатній рівень кваліфікації, щоб 

забезпечити виконання покладених завдань.  



 
 

Всі напрацьовані та  сформовані матеріали з питань нотаріальної діяльності 

своєчасно передаються відділом аналітично-методичної роботи  до   Комісії  з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності для висловлення 

своїх зауважень чи редакційних правок.  Затримок в роботі відділів немає. 

Добавляти додаткові штатні одиниці також не має потреби, так як у відділі 

аналітично-методичної роботи залишаються вакантними дві одиниці.  

Кирилюк О.Ю. зазначила, що має бути людина, яка буде моніторити роботу 

комітетів Верховної Ради. 

Марченко В.М. НПУ тісно співпрацює з  комітетами Верховної Ради. 

Питаннями взаємодії з комітетами Верховної Ради займається начальник 

аналітично-методичного відділу Стельнікович А.М., вона і моніторить питання, 

які розглядає той чи інший комітет. Інформація від комітетів про нашу участь 

надходить безпосередньо до НПУ.  

Бернацька І.М. запропонувала шукати людину, у якої є адвокатський досвід 

(фахового адвоката), тому, що дуже багато роботи, наразі в тому напрямку, що 

потрібна якісна консультація з боку адвокатури. 

Долгова З.М. звернулася до членів Ради  і  просила ухвалити рішення про 

затвердження  штатних розписів НПУ та її відділень, а саме: 

1).Затвердити штатний розпис апарату НПУ на 2022 рік зі штатною 

чисельністю працівників апарату  у кількості 28,5 одиниць  та з місячним фондом 

заробітної плати у розмірі 798 тис.грн.   

Штатний розпис апарату НПУ ввести в дію з 01.01.2022 року 

2). Затвердити штатні розписи відділень НПУ на 2022 рік із запропонованими 

ними змінами. 

Штатні розписи відділень НПУ ввести в дію з 01.01.2022 року 

Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 

15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде 

додатком до цього протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1).Затвердити штатний розпис апарату НПУ на 2022 рік зі штатною 

чисельністю працівників апарату  у кількості 28,5 одиниць  та з місячним фондом 

заробітної плати у розмірі 798 тис.грн.   

Штатний розпис апарату НПУ ввести в дію з 01.01.2022 року. 

2). Затвердити штатні розписи відділень НПУ на 2022 рік із запропонованими 

ними змінами. 

  Штатні розписи відділень НПУ ввести в дію з 01.01.2022 року. 

  Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 

15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде 

додатком №1 до цього протоколу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Виконавчого директора  НПУ Долгову З.М. про коригування 

Кошторису доходів і видатків НПУ та її відділень на 2021 рік. 

ВИСТУПИВ: Долгова З.М. зазначила, що це питання ми включали в 

порядок денний, коли у нас ще не було повної інформації від відділень НПУ. 



 
 

Всі працювали над проєктами і над остаточним зведенням кошторисів. 

Сьогодні я можу сказати, що Дохідна та Витратна частина кошторисів НПУ 

та її відділень на 2021 рік збалансована і не потребує коригування.  

Використання коштів відбувалося у відповідності до Витратної частини.  

Перевитрат коштів, передбачених Кошторисом на 2021 рік або їх    

нецільового використання не має.  

Прошу членів Ради НПУ прийняти  цю інформацію до відома, оскільки 

відсутнє питання для голосування.   

  

4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. Про погодження 

та затвердження проєкту Кошторису доходів і видатків  НПУ та її відділень на 

2022 рік.   

ВИСТУПИВ: Долгова З.М. попросила членів Ради  розглянути наданий   для 

затвердження проєкт Кошторису доходів і видатків  НПУ на 2022 рік та порівняти 

його з  Кошторисом НПУ на 2021 рік.  

Запропонований проєкт Кошторису на 2022 рік визначає загальний обсяг 

надходжень коштів на 2022 рік і їх спрямування для виконання НПУ та її 

відділеннями своїх завдань та функцій.  

В Дохідній  частині  Кошторису на 2022 рік визначені  планові показники 

надходжень, які передбачається спрямувати на покриття видатків НПУ та її 

відділень.  

Дохідна частина сформована за рахунок надходжень від членських внесків, 

відсотків від банківських установ, залишків коштів станом на 01.01.2022.  

Остаточні залишки на рахунках НПУ та її відділень будуть відомі станом на 

01.01.2022 року.  

На 2022 рік у порівнянні з 2021 роком заплановано збільшення надходжень  

від членських внесків за рахунок встановлення з 01.01.2022 року мінімальної 

заробітної плати у розмірі 6500 грн.    

Статті  Витратної частини  Кошторису на 2022 рік по апарату НПУ такі, як 

зарплата, поточні витрати залишені в межах тих сум, які було закладено на 2021 

рік.  

В цілому, витрати на утримання апарату НПУ в 2022 році зменшуються  у 

порівнянні з 2021 роком на 100 тисяч грн. 

У 2022 році  видатки НПУ на виконання статутних завдань, у порівнянні з 

2021 роком, збільшені на 1.6 млн грн. 

На 2,180 млн. грн., у порівнянні з 2021 роком,  збільшено відрахування 50% 

від членських внесків на рахунки відділень НПУ для забезпечення виконання 

ними статутних завдань і на розвиток. 

Окремою статтею Витратної частини  Кошторису закладено акумулювання 

НПУ коштів у сумі 5млн. грн. на  виконання цільової програми для облаштування 

офісу НПУ.  Ці кошти  можуть бути потрачені тільки за цільовим призначенням  

на вирішення питань, пов’язаних із придбанням приміщення під офіс НПУ 

(виготовлення проєктної документації, укладення відповідних договорів, 

ремонту тощо).  

Бельдєй М.І. поцікавився чи закладено в Кошторис індекс інфляції.  



 
 

Долгова З.М.  зазначила, що рівень інфляції на наступний рік не відомий, 

тому ми плануємо  видатки з урахуванням індексації заробітної плати.  

Протягом року суми для проведення індексації заробітної плати нами 

коригуються.  

Зауважень чи пропозицій не надійшло.  

Долгова З.М. звернулася до членів Ради НПУ з проханням погодити  і 

затвердити  запропонований проєкт  Кошторису доходів і видатків НПУ на 2022 

рік з урахуванням залишків коштів на рахунках НПУ  станом на 01 січня 2022 

року. 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та затвердити Кошторис доходів і видатків  НПУ на 

2022 рік з урахуванням залишків коштів на рахунках НПУ  станом на 01 січня 

2022 року. 

Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 

15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде 

додатком №2 до цього протоколу. 

Рішення прийнято. 

 

Долгова З.М. доповіла членам Ради НПУ, що усі  відділення НПУ подали 

погоджені на  засіданнях своїх правлінь проєкти  Кошторисів доходів та видатків 

на 2022 рік.  

Кошториси збалансовані. 

Враховуючи, що інформація по залишкам коштів на рахунках буде відома  на 

01 січня 2022 року, то прошу ухвалити рішення про погодження та затвердження 

Кошторисів доходів і видатків відділень НПУ на 2022 рік з урахуванням 

залишків коштів на рахунках відділень НПУ станом на 01 січня 2022 року. 

Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ і попросив проголосувати. 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та затвердити Кошториси доходів і видатків  

відділень НПУ на 2022 рік з урахуванням залишків коштів на рахунках відділень 

НПУ станом на 01 січня 2022 року. 

Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 

15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде 

додатком №3  до цього протоколу 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. Про погодження 

та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2022 рік. 

ВИСТУПИВ: Долгова З.М. зазначила, що План основних  заходів НПУ на 

2021 рік виконано.  Ті завдання, виконання яких  носить постійний чи перехідний 

характер внесені до запропонованого членам Ради НПУ проєкту  на 2022 рік.  

На виконання доручення НПУ від  02.12.2021 року відділеннями були надані 

пропозиції,  які ми  включили до проєкту Плану  основних заходів НПУ на 2022 

рік. 

Кирилюк О.Ю. попросила у пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 8 Плану основних заходів 

НПУ на 2022 рік у стовпчику «виконавці» додати Комісію з питань 



 
 

співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування, так 

як ці питання напряму стосуються цієї  Комісії.  

       Марченко В.М. зазначив, що  комісії це і є НПУ, самостійно  діяти комісія 

не може. Участь у заходах, вказаних у Плані  беруть НПУ та її відділення, а коли 

буде необхідність участі конкретної комісії НПУ її обов’язково залучать до 

роботи.   

Войтовський В.С. зауважив, що  План заходів є рамочним і він не є 

конкретним та чітким. На його думку, тут має бути чітко все прописано, всі 

номера законопроєктів та терміни виконання.  Все чітко прописано тільки про 

спорт.  

Долгова З.М. уточнила, що План основних заходів містить у собі основні 

напрямки роботи НПУ на рік з метою реалізації  НПУ своїх повноважень, 

спрямованих на забезпечення виконання статутних завдань. 

Там де можна, ми застосовуємо конкретику, а в інших випадках конкретна 

подія, законопроєкт, дата чи період від нас не залежить.   

Марченко В.М. запропонував проголосувати за 2 пропозиції. 

1) В пункти 1, 2, 3, 4, 6, 8 плану заходів додати «участь комісії». 

2) Затвердити за основу План заходів в тому вигляді, який отримали  члени 

Ради, тобто в редакції НПУ. 

Бельдєй М.І. зазначив, що замість того, щоб ми спрощували роботу, ми все 

ускладнюємо.  

Долгова З.М. запропонувала прибрати з проєкту  Плану заходів всі комісії, а 

залишити НПУ та відділення, так як це керівні органи, а Президент буде надавати 

доручення тій чи іншій комісії для участі за конкретним  напрямком роботи 

НПУ. 

Кузьміч Н.В. запропонувала не створювати проблему, а голосувати 

запропонований варіант Плану основних заходів. 

Марченко В.М. ставлю на голосування про затвердження проєкту  Плану 

основних  заходів НПУ на 2022 рік   в редакції НПУ. 

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити План основних заходів НПУ на 2022 рік в редакції 

НПУ. 

Рішення прийнято. 

 

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

Положення про Тимчасову комісію НПУ з деяких питань захисту професійних 

прав нотаріусів та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які порушено 

внаслідок тимчасової окупації території України в результаті збройної агресії 

Російської Федерації, та складу цієї комісії. 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. підкреслив про необхідність цієї комісії на 

період, допоки не буде врегульована ситуація, пов'язана з анексією Криму та  

тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації, та складу цієї комісії.  

Проєкт Положення було надіслано всім членам Ради НПУ. Зауважень та 

пропозицій не надійшло. 



 
 

Пропоную затвердити Тимчасову комісію з трьох осіб.  На даний момент 

цього досить, а при потребі збільшимо кількісний  склад комісії.  

Пропоную персональний склад Тимчасової комісії: 

1. Сєйдалієв Денис Сєйтмеметович, приватний нотаріус Кельменецького 

районного нотаріального округу Чернівецької області; 

2. Петутіна Юлія Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу; 

3. Павловська Олена Володимирівна, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу. 

Ці нотаріуси вимушені були переїхати із тимчасово окупованих територій  

України є хорошими аналітиками та добре розуміються на  проблематиці, яка 

існує. Крім того, беруть участь в роботі ще й  інших комісій і активно відстоюють 

позицію професійних прав нотаріусів та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, які порушено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити  Положення про Тимчасову комісію НПУ з деяких 

питань захисту професійних прав нотаріусів та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації території України 

в результаті збройної агресії Російської Федерації, та склад цієї комісії:  

1.Сєйдалієв Денис Сєйтмеметович,  

2.Петутіна Юлія Олександрівна, 

3.Павловська Олена Володимирівна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Голову Комісії НПУ з питань професійної етики нотаріусів 

Спірідовича А.М. про затвердження змін до Положення про Комісію НПУ з 

питань професійної етики нотаріусів.  

ВИСТУПИВ: Спірідович А.М. озвучив  пропозиції від відділення НПУ у м. 

Києві щодо внесення змін до Положення про Комісію НПУ з питань професійної 

етики нотаріусів, та запропонував обговорити кожен пункт  та проголосувати. 

Комісія повністю погоджується із  запропонованими змінами  до «підпункту 

2.2 пункту 2, підпункту 3.2 пункту 3, підпункту 4.6 пункту 4» Положення про 

Комісію НПУ з питань професійної етики нотаріусів, так як це пропозиції і 

Комісії, і відділення НПУ у м. Києві. 

Прошу проголосувати. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані зміни до тексту «підпункт 2.2 

пункту 2, підпункту 3.2 пункту 3, підпункту 4.6 пункту 4» Положення про 

Комісію НПУ з питань професійної етики нотаріусів.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Далі прошу розглянути наступні пункти:  

«підпункт 3.1 пункту 3» - запропоновано   суто технічні правки, на роботу  

Комісії вони не впливають, тому пропоную відхилити.  

 



 
 

УХВАЛИЛИ:  Відхилити зміни до «підпункту 3.1 пункту 3» Положення про 

Комісію НПУ з питань професійної етики нотаріусів.  

Рішення прийнято одноголосно. 

У тексті підпункті 3.3 пункту 3 доповнити словами «, а також у спосіб 

визначений ініціатором у зверненні, поданні». 

 

УХВАЛИЛИ: У тексті підпункті 3.3 пункту 3 Положення про Комісію НПУ 

з питань професійної етики нотаріусів доповнити словами «, а також у спосіб 

визначений ініціатором у зверненні, поданні». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

У тексті підпункту  4.10 пункту 4 після слова «матеріалів» доповнити 

словами: «зміст подання чи звернення». 

 

УХВАЛИЛИ:  У тексті підпункту  4.10 пункту 4 Положення про Комісію 

НПУ з питань професійної етики нотаріусів після слова «матеріалів» доповнити 

словами : «зміст подання чи звернення». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 У тексті підпункту 4.12 пункту 4 після слів «п’яти робочих днів» доповнити 

словами: «засобами поштового зв’язку, а також електронною поштою (у разі 

наявності інформації про електронну пошту)». 
 

УХВАЛИЛИ: У тексті підпункту 4.12 пункту 4 Положення про Комісію 

НПУ з питань професійної етики нотаріусів після слів «п’яти робочих днів» 

доповнити словами: «засобами поштового зв’язку, а також електронною поштою 

(у разі наявності інформації про електронну пошту)». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Зміни до підпункту 4.16 пункту 4 пропоную відхилити. 
 

УХВАЛИЛИ: Зміни до підпункту 4.16 пункту 4 Положення про Комісію 

НПУ з питань професійної етики нотаріусів відхилити. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Марченко В.М. прошу членів Ради НПУ затвердити зміни, внесені до 

Положення про Комісію НПУ з питань професійної етики нотаріусів в цілому. 

 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити зміни до Положення про Комісію НПУ з питань 

професійної етики нотаріусів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про затвердження 

ліквідаційного балансу ТОВ «Інститут підвищення кваліфікації працівників 

органів нотаріату». 

ВИСТУПИВ: Долгова З.М. доповіла членам Ради НПУ, що ТОВ «Інститут 

підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату» (далі- Товариство), 



 
 

ЕДРПОУ 37716485 знаходиться в стадії ліквідації відповідно до протоколу №1 

загальних зборів учасників Товариства від 23 квітня 2014 року.  

Діючим законодавством України  визначається, що ліквідаційна комісія 

складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв 

рішення про припинення юридичної особи. В нашому випадку таким органом є 

Рада НПУ.  

Ліквідаційна комісія, яка затверджена Радою Нотаріальної палати України 

(протокол №77 від 18 грудня 2020 року) здійснила необхідні заходи та дії щодо 

проведення інвентаризації, оцінки майна та складання ліквідаційного балансу 

Товариства. 

Пояснення до Ліквідаційного балансу Товариства станом на 16 грудня 2021 

року (Додаток 1) та інвентаризаційний Акт основних засобів, нематеріальних 

активів  та запасів станом на 01 грудня 2021 року (Додаток 2) було розіслано 

членам Ради НПУ.  

Майно зазначене у цьому балансі є нефункціональним і не може 

використовуватися у зв’язку із 100% зносом (моральним і фізичним).  

Станом на 16.12.2021 року кошти на рахунках в банківських установах 

відсутні. 

Пропонується:  

1.Затвердити ліквідаційний баланс ТОВ «Інститут підвищення кваліфікації 

працівників органів нотаріату» станом на 16 грудня 2021 року.   

2.НПУ вирішити питання про утилізацію (знищення) майна, яке належить 

ТОВ «Інститут підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату» у зв’язку 

із 100% зносом (моральним і фізичним). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити ліквідаційний баланс ТОВ «Інститут підвищення кваліфікації 

працівників органів нотаріату» станом на 16 грудня 2021 року.   

2.НПУ вирішити питання про утилізацію (знищення) майна, яке належить 

ТОВ «Інститут підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату» у зв’язку 

із 100% зносом (моральним і фізичним.) 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.  та членів Ради 

НПУ Суханову Т.О., Бельдєя М.І., Бунякіну О.В., Козаєву Н.М., про звільнення 

від сплати членських внесків та списання безнадійної заборгованості.  

9.1. Про звільнення від сплати членських внесків за поданнями голів 

відділень НПУ в областях та м. Києві. 

 

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

 за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Шевцову Оксану  Володимирівну 



 
 

на період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з декретною відпусткою 

по догляду за дитиною.  

Заборгованість станом на 01.12.2021 рік  -  4995,95 грн. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Шевцову Оксану  Володимирівну 

на період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича:  

 - звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

маріупольської державної нотаріальної контори Матвєєву Надію Володимирівну 

на період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік у зв’язку з відпусткою по пологам 

та доглядом за дитиною.  

Заборгованість станом на 01.12.2021 рік  -  відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Першої маріупольської державної нотаріальної контори Матвєєву Надію 

Володимирівну на період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець 

Тетяни Пилипівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Ніколаєнко Юлію Володимирівну на період з 

01.10.2021 року по 26.12.2022 рік у зв’язку з декретною відпусткою по догляду 

за дитиною.  

Заборгованість станом на 01.12.2021 рік  - 1000,00 грн. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Одеського міського нотаріального округу Ніколаєнко Юлію Володимирівну на 

період з 01.10.2021 року по 26.12.2022 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Полтавській області Гури 

Людмили Борисівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

кременчуцької державної нотаріальної контори Ющенко Вікторію Миколаївну 

на період з 15.11.2021 року по 20.03.2022 рік у зв’язку з відпусткою по вагітності 

та пологам.  

Заборгованість станом на 01.12.2021 рік  -  відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Першої кременчуцької державної нотаріальної контори Ющенко Вікторію 

Миколаївну на період з 15.11.2021 року по 20.03.2022 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 



 
 

 

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

 за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової 

Тетяни Олександрівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Тульчинського районного нотаріального округу Мовчан Валентину Іванівну на 

період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік у зв’язку з хворобою.  

Заборгованість станом на 01.12.2021 року – відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Тульчинського районного нотаріального округу Мовчан Валентину Іванівну на 

період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 у зв’язку з призупиненням нотаріальної діяльності: 

 за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного  нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Андрєєва Віктора Олексійовича 

на період з 01.12.2021 року по 28.02.2022 рік (три місяці) у зв’язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності (неможливість доступу до приміщення, що є робочим 

місцем нотаріуса, скрутне матеріальне становище).  

Заборгованість станом на 01.12.2021 рік  -  відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного  нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Андрєєва Віктора Олексійовича 

на період з 01.12.2021 року по 28.02.2022 рік (три місяці).   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9.2. Про списання безнадійної заборгованості за поданнями голів відділень 

НПУ в областях та м. Києві.  

Про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків по 

членським внескам осіб, які померли, припинили нотаріальну діяльність або 

звільнилися. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність/померли 

   Сума боргу  

на 01.12.2021 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Баршацький Ігор Вікторович 9459,66 припинено  

2. Березнікова Світлана Миколаївна 5473,51 припинено 

3. Владимирський Владислав Юхимович 10885,67 припинено 

4. Гончаренко Наталя Олександрівна 5500,00 припинено 

5. Демченко Оксана Вікторівна 11850,42 припинено 



 
 

6. Левіна Дарина Сергіївна 1606,33 припинено 

7. Мудра Ольга Миколаївна 2500,00 припинено 

8. Мусієнко Катерина Петрівна 2787,10 звільнено д.н. 

9. Незнайко Наталія Миколаївна 11119,00 припинено 

10. Хара Наталія Станіславівна 4393,51 припинено 

11. Харченко Аліна Борисівна 16017,77 припинено 

12. Хіоніна Ніна Михайлівна 10223,00 припинено 

13. Шептицька Сніжана Володимирівна 4398,50 припинено 

14. Шнирьова Галина Миколаївна 1500,00 припинено 

15. Юдін Максим Анатолійович 3500,00 припинено 

16. Ясінська Олена Олександрівна 6496,11 припинено 

 Всього: 107710,58  

 Протокол правління № 54 від 

09.12.2021 

  

 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність/померли 

   Сума боргу  

на 01.12.2021 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Василенко Ніна Тихонівна 823,15 припинено  

2. Матейченко Олеся Володимирівна 1967,34 припинено 

3. Бєлозоров Геннадій Миколайович 3723,00 тимчасово не 

діє 

4. Цурікова Ірина Михайлівна 9500,82 тимчасово не 

діє 

 Всього: 16015,41  

 Протокол правління № __ від 

__.12.2021 

  

 

ВИСТУПИЛИ: Бунякіна О.В.  висловилася  з приводу тих нотаріусів, які на 

сьогодні припинили свою діяльність і були включені відділеннями НПУ в 

Харківській області та м. Києві до списку на списання заборгованості. 

Ми спишемо їх заборгованість,  а через місяць вони знову зареєструють свою 

нотаріальну діяльність, і знову не будуть сплачувати членські внески.  Не зовсім 

правильна ситуація  виходить. 

Самощенко О.А. зазначила, що відповідно до Положення про сплату 

членських внесків, заборгованість визнають безнадійною після трьох років з 

моменту припинення нотаріальної діяльності, і тільки тоді вирішується питання 

про її списання.  

Козаєва Н.М., є накази управління юстиції про припинення їх діяльності. 

Люди не працюють, а їм нараховують членські внески. Тому, прошу не 

нараховувати членські внески зазначеним в таблиці особам з моменту 

припинення їх нотаріальної діяльності.  



 
 

Долгова З.М. зазначила, що в цій ситуації головам відділень НПУ слід 

подавати подання, у якому вказувати «про припинення нарахування», а «не 

списання» членських внесків з дати звільнення  цих нотаріусів, а заборгованість 

залишається непогашеною. 

Самощенко О.А., така ж ситуація і з моїм поданням, прошу зняти моє 

питання з порядку денного.    

Члени Ради НПУ підтримали пропозицію зняти ці питання з розгляду. 

Головам відділень НПУ в Харківській області Самощенко О.А. та Козаєвій Н.М.- 

в м.Києві направити подання про припинення нарахування членських внесків 

вищезазначеним особам з моменту припинення їх нотаріальної діяльності /чи 

звільнення з посади.   

 

Різне. 

10.1 СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Войтовського В.С. Про необхідність 

звернення НПУ до Державної податкової служби України за отриманням 

індивідуальної податкової консультації з питання здійснення видатків на 

соціальну підтримку та захист конкретних нотаріусів.  

ВИСТУПИВ: Войтовський В.С., я вважаю за необхідне підготувати  

звернення НПУ та направити його до Державної податкової служби України за 

отриманням індивідуальної податкової консультації в порядку п. 52.1 ст. 52 ПКУ 

щодо юридичної можливості НПУ здійснення видатків на соціальну підтримку 

та захист конкретних нотаріусів, які потребуються такої допомоги (важка 

хвороба, втрата працездатності, смерть близького родича, тощо) та їх 

співвідношення зі статусом НПУ як неприбуткової організації. 

Члени Ради НПУ підтримали вказану  пропозицію щодо необхідності 

направлення звернення до Державної податкової служби України. 

Войтовський В.С. запропонував підготувати звернення, а він його відредагує 

з тим, щоб зверненням були охоплені саме ті   питання, які хвилюють нотаріальну 

спільноту.   

Марченко В.М.  запропонував проголосувати пропозицію  Войтовського В.С. 

 

УХВАЛИЛИ: НПУ звернутися  до Державної податкової служби України за 

отриманням індивідуальної податкової консультації з питання здійснення 

видатків на соціальну підтримку та захист конкретних нотаріусів підготувати  

звернення та направити його до Державної податкової служби України за 

отриманням індивідуальної податкової консультації в порядку п. 52.1 ст. 52 

ПКУ.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Головуючий                      /ПІДПИС/               Володимир МАРЧЕНКО 

 

Секретар                          /ПІДПИС/                 Наталія КОЗАЄВА 


