
                                                                                  

Протокол № 92 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ        «18» березня 2022 року 

      

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Бунякіна О.В., Бельдєй М.І., 

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., Дерун 

К.А., Козаєва Н.М., Балик Т.М., 

Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., 

Барсков А.В., Левенець Т.П., Гура 

Л.Б., Бернацька І.М., Ворошина 

Л.В., Пивовар В.А., Самощенко 

О.А., Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В., Войтовський В.С.,  

Бадахов Ю.Н. 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

 

Засідання розпочато о 15 год. 00 хв. 

 

Засідання Ради НПУ проведено  в робочому порядку у відповідності до 

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

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Задля невідкладного обговорення та прийняття рішення, пропонується 

включити до Порядку денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступне 

питання: 

     1. Про роботу благодійної організації у вигляді  Благодійного фонду з 

метою надання допомоги постраждалим від російської агресії нотаріусам та 

членам їх сімей; біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; захисникам України; сприяння обороноздатності та 

мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях 

мирного і воєнного часу. 

(термінологія згідно п. 4, п.15 ст.2 Закону "Про благодійну діяльність та 

благодійні організації"; загальний термін - захисникам України - добровольці, 

тероборона, ЗСУ). 



 

      СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. щодо функціонування 

благодійної організації у вигляді  Благодійного фонду (далі – БФ) з метою 

надання допомоги нотаріусам та членам їх сімей, постраждалим від агресії РФ; 

біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

захисникам України; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності 

країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. 

      З урахуванням  обговорення членами  Ради НПУ, яке відбулося в режимі 

он-лайн конференції 17.03.2022 року, Марченко В.М доповів  про необхідність 

створення  БФ та організації благодійної діяльності НПУ.  

     Сьогодні наші  колеги знаходяться в зоні активних воєнних дій, втратили 

офіси, житло та інше майно. Весь світ готовий нам допомагати. 

     Але для цього треба мати діючу благодійну організацію та відповідні 

підстави для  отримання та надання благодійної допомоги.  

     Одним з варіантів є переоформлення прав на раніше зареєстровану 

благодійну організацію. 

     Пакет документів діючої  благодійної організації ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІСКРА ДОБРА» ( далі- благодійна організація ), код 

ЄДРПОУ 40643187 надані членом Ради НПУ  Валентином Войтовським.  

     До «плюсів» відноситься те, що ця  благодійна організація зареєстрована 

відповідно до законодавства України, але не працювала і рахунок не 

відкривався. Статус неприбутковості наявний. Потрібно лише зробити зміну 

керівника; привести у відповідність зміни до відомостей, що містяться в ЄДР 

щодо учасників благодійної організації/Благодійного Фонду. 

       За потреби усі зміни можна здійснити протягом декількох діб. Також 

можна відкрити мультивалютний рахунок у будь-якому державному банку та 

змінити назву і місцезнаходження (наприклад, замінити назву на: "Порятунок 

нотаріусів та їх сімей").  

      Проект протоколу та нова редакція  Статуту  додається.  

      З огляду на озвучене, прошу проголосувати наступну пропозицію: 

«Здійснити переоформлення прав благодійної організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІСКРА ДОБРА», код 

ЄДРПОУ 40643187.  

       На період воєнного стану членами благодійної організації для набуття 

контролю над юридичною особою виступити Марченку В.М.  

       Провести загальні збори благодійної організації, на яких змінити 

керівника – на довірену особу НПУ.  

        Здійснити нотаріальне оформлення необхідних документів та подальшу 

державну реєстрацію змін. 

        Відкрити та активізувати банківський мультивалютний рахунок 

благодійної організації.  

        Звернутись з відповідним листом до міжнародних партнерів НПУ з 

проханням про надання  фінансової допомоги. 

     Діяльність створеного Благодійного фонду спрямовується на виконання 

благодійної програми, затвердженої Радою НПУ, відповідно, будь-які 

благодійні виплати здійснюються виключно за рішеннями, погодженими 

Радою НПУ. 



     Після перемоги, після скасування воєнного стану, протягом 3-х місяців 

невідкладно провести перереєстрацію БФ  безпосередньо на НПУ». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:      

 

«ЗА» - 29 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Бунякіна О.В., Бельдєй М.І., 

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., 

Дерун К.А., Козаєва Н.М., Балик 

Т.М., Пульний С.М., Пилипенко 

Ю.П., Барсков А.В., Мельник 

О.М., Гура Л.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Войтовський В.С., Бадахов Ю.Н. 

  

 

УХВАЛИЛИ:  

       Здійснити переоформлення прав благодійної організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІСКРА ДОБРА», код 

ЄДРПОУ 40643187.  

       На період воєнного стану членами благодійної організації для набуття 

контролю над юридичною особою виступити Марченку В.М.  

       Провести загальні збори благодійної організації, на яких змінити 

керівника – на довірену особу НПУ.  

        Здійснити нотаріальне оформлення необхідних документів та подальшу 

державну реєстрацію змін. 

        Відкрити та активізувати банківський мультивалютний рахунок 

благодійної організації.  

        Звернутись з відповідним листом до міжнародних партнерів НПУ з 

проханням про надання  фінансової допомоги Створити Благодійний Фонд на 

виконання благодійної програми затвердженої Радою НПУ. Будь-які 

благодійні виплати здійснюються виключно за рішеннями, погодженими 

Радою НПУ.  

 

 



     Після перемоги, після скасування воєнного стану, протягом 3-х місяців 

невідкладно провести перереєстрацію Благодійного фонду безпосередньо на 

НПУ».  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий                       /ПІДПИС/                 Володимир МАРЧЕНКО  

  

Секретар                            /ПІДПИС/                  Наталія КОЗАЄВА  

 


