
 
 

                                                                                                     

                   Протокол № 94                         

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

 місто Київ                                                  10 червня 2022 року 

 

Присутні 

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. 

 

        Запрошені:  

Виконавчий директор Долгова З.М. 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

Засідання розпочато о  10 год.00 хв. 

 

Засідання Ради НПУ проведено в робочому порядку у відповідності до 

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

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти).  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Задля невідкладного обговорення та прийняття рішення, пропонується 

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



 
 

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

Президент НПУ Марченко В.М.). 

2. Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» у зв’язку із 

військовим станом в Україні (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М., Віце-

президент Бернацька І.М.). 

3. Про внесення  змін до Правил ведення нотаріального діловодства в умовах 

воєнного стану (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М., Віце-президент 

Бернацька І.М.).  

4. Про звернення НПУ (повторно) до Державної міграційної служби України 

та Міністерства цифрової трансформації України (Доповідач: Президент НПУ 

Марченко В.М., Перший віце-президент Кирилюк О.Ю.). 

5. Про звільнення від сплати членських внесків (Доповідач: виконавчий 

директор НПУ Долгова З. М., голови відділень НПУ). 

      

1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. , який озвучив питання 

       Порядку денного засідання Ради НПУ від 10.06.2022 року. 

Марченко В.М. зазначив, що проект  порядку денного було надіслано усім 

членам Ради НПУ на електронну пошту. Також надійшли пропозиції від члена  

Ради НПУ Войтовського В.С. про включення до порядку денного наступних 

питань. 

«5.Щодо надання дозволу Відділенням НПУ за рішенням відповідного 

Правління – на виплату одноразової допомоги нотаріусам, мобілізованих до лав 

Сил оборони України в розмірі до 35000 грн. для придбання військового 

спорядження». 

  Марченко В.М. зазначив, що з приводу використання коштів та надання 

допомоги  нотаріусам нами була отримана відповідь Державної податкової 

служби України, у якій акцентовано увагу, що проведення операцій щодо 

здійснення  НПУ та її підрозділами  виплат окремим її членам у вигляді 

матеріальної допомоги та інших подібних виплат для соціальної підтримки і 

захисту таких членів за рахунок доходів  НПУ призведе до розподілу отриманих 

доходів на користь членів НПУ та порушення вимог абзацу третього п. 133.4 

ст.133 Кодексу щодо перебування такої організації в Реєстрі неприбуткових 

установ та організацій.     

Войтовський В.С., але в податковому Кодексі написано, що під час воєнного 

стану ми можемо це робити. 

Марченко В.М., так, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного 

стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 134 ПКУ використання 

доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не 

пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами, але за умови що такі послуги, майно добровільно 

перераховані Збройним Силам України, Національній  гвардії тощо. Тобто те, що  

НПУ та відділення зробили на початку війни.  



 
 

  Ворошина Л.В., дійсно, це стосується  підтримки в загальному, а не 

конкретної особи. Я телефонувала на гарячу лінію і задавала такі самі питання, і 

мені відповіли категорично «ні». 

Кирилюк О.Ю. я хочу внести пропозицію, давайте звернемося до податкових 

органів за роз’ясненням, щоб врегулювати це питання і щоб потім в нас не було 

проблем. 

Долгова З.М. в цьому немає ніякого сенсу. Ми вже три рази зверталися до 

податкової за роз’ясненням  з одного і того ж питання - надання допомоги 

конкретним  нотаріусам за рахунок членських внесків.  Відповідь була 

однозначна: розподіл отриманих доходів неприбуткової організації  на користь 

членів такої організації та пов’язаних з ним осіб є порушенням,   і як результат, 

штраф та зняття ознаки неприбутковості.  

Бельдєй М.І. до Марченка В.М., я пропоную «Пройдіть по всім 

запропонованим Войтовським В.С. пропозиціям до порядку денного, дайте  

інформацію, і ставте на голосування порядок денний. Час іде. 

«6. Щодо  заслуховування звіту про показники роботи ТОВ «Інститут 

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

моменту створення та за 2022 ріку». 

Марченко В.М., дійсно,  це питання вже обговорювалося, що Рада НПУ має 

заслухати звіт «Радника» по закінченню календарного року в першому кварталі, 

але із-за війни все збилося. 

 Долгова З.М. наскільки я проінформована, то Звіт готовий, але  у зв’язку з 

обмеженими терміном, не було можливості сьогодні залучити директора 

Інституту- Мартюк Л.О. до нашого засідання.  

Питання про звітування «Радника»  включимо в порядок денний наступного 

засідання.  

«7. Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ щодо діяльності БО 

«БФ «Порятунок нотаріусів та їх сімей». Питання активізації залучення 

коштів благодійної допомоги. Визначення основних напрямків витрачання 

коштів благодійної допомоги, що надійшла». 

Марченко В.М. проінформував членів  Ради щодо наповнення цього  Фонду. 

Проводиться певна  робота, пов’язана із допомогою європейських нотаріусів. Є 

певні складнощі на законодавчому рівні.  Ми над цим працюємо. На сьогодні, 

реально така допомога розглядається від Ради нотаріусів Європейського союзу, 

Литви та Німеччини. 

Войтовський В.С., тобто на сьогоднішній день ніяких видатків не робилося? 



 
 

Марченко В.М., ні не робилося. Коли створювався  Фонд, ми обговорили це 

питання і вирішили, що кошти Фонду будуть витрачатися за колективним 

рішенням, погодженим  Радою НПУ.  

«8. Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ щодо витрачання 

коштів на оплату праці керівництва НПУ та апарату НПУ в період з початку 

військової агресії рф по теперішній час. Визначення та затвердження 

можливостей оптимізації видатків на фонд заробітної плати НПУ». 

Марченко В.М., оптимізація щодо оплати праці працівників апарату 

проведена з квітня 2022 року, а саме виплата зарплати Президента НПУ та 

працівників  скорочена на 25% за рахунок скорочення робочого часу, внесені 

зміни до графіку роботи апарату НПУ. Премії не виплачуються. Щомісячний 

фонд заробітної плати зменшився на 151 тис. грн. 

 За 1-ий квартал економія  по оплаті праці працівників апарату склала 

1млн.360 тис грн. , по оплаті Президента -77 тис.грн. 

«9.  Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ та відповідальних 

осіб щодо підготовки та проходження проектів змін до чинних НПА в сфері 

нотаріату, які були ухвалені в період дії воєнного стану в Україні. Обговорення 

відповідних проектів НПА». 

«10. Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ та відповідальних 

осіб щодо підготовки до ІІ читання законопроекту 5644. Реальність строків 

набрання ним чинності в умовах воєнного часу та триваючої повномасштабної 

агресії рф. Обговорення пропозицій. Напрацювання звернення до нардепутатів». 

Марченко В.М. наразі  немає ще чого обговорювати.  Комісія аналітично-

методичного забезпечення ці питання ще не опрацювала. Інші комісії також 

можуть долучитися до цієї роботи. Є доволі велика кількість пропозицій і коли 

ми їх опрацюємо, то звичайно винесемо на засідання Ради НПУ. Без рішення 

Ради ніхто і нічого не буде пропонувати.  

Войтовський В.С. я висловлюю свою думку, і прошу внести це питання до 

порядку денного, щоб всі висловили свою думку. Ми не готові до змін, особливо 

в період військового часу. 

Кирилюк О.Ю. нам потрібно добре все обдумати, тому що зараз в нас дуже 

багато окупованих територій. І коли ми будемо опрацьовувати цей законопроект, 

то потрібно буде внести багато корективів саме з цими територіями. Крім того, 

зменшаться надходження від членських внесків. Це також потрібно врахувати в 

цьому законопроекті. 

Бернацька І.М. не так просто внести зміни і надати пропозиції. Я на сьогодні 

не готова доповідати по всьому закону.  

 



 
 

«11. Щодо підготовки та обговорення проекту  звернення до керівництва 

НБУ, АТ КБ «ПриватБанк» з пропозицією не припиняти дію послуги банку 

«нотаріальні платежі». Обговорення пропозицій». 

Марченко В.М. щодо звернення до АТ КБ «ПриватБанк», то сьогодні  у нас 

мала бути з ними зустріч, але на жаль не відбулася.  Це питання тримаємо на 

контролі, є проект підготовленого звернення до Кабінету Міністрів і воно 

обов’язково буде направлено для невідкладного вирішення цієї проблеми.   

  

Після обговорення пропозицій Войтовського С.В., Марченко В.М. 

запропонував включити до  порядку денного наступного засідання Ради НПУ 

питання 

«1.Щодо заслуховування звіту про показники роботи ТОВ «Інститут 

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

моменту створення та за 2022 року».  

Питання  «Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ та 

відповідальних осіб щодо підготовки до ІІ читання законопроекту 5644. 

Реальність строків набрання ним чинності в умовах воєнного часу та триваючої 

повномасштабної агресії рф. Обговорення пропозицій. Напрацювання звернення 

до нардепутатів», включити до порядку денного засідання Ради після 

підготовки Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності спільно з Комісією НПУ з питань співробітництва з органами 

державної влади та місцевого самоврядування напрацьованих  пропозицій  та 

зауважень.    

 Марченко В.М. запропонував затвердити  Порядок денний засідання Ради 

НПУ від 10.06.2022 у запропонованому членам  Ради НПУ варіанті.   

            ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 27 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 



 
 

Марченко В.М., 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.,  

Бадахов Ю.Н. 

 Кирилюк О.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ від 10.06.2022 

у запропонованому членам  Ради НПУ варіанті. 

Рішення прийнято. 

        

    Марченко В.М. звернувся до членів Ради і запропонував продовжити засідання 

і перейти безпосередньо до порядку денного.  

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., Бернацьку І.М. про 

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» у зв’язку із військовим станом 

в Україні  

Бернацька І.М. охарактеризувала основні положення законопроекту.  

Зміни будуть вноситись до Цивільного Кодексу України і стосуються питань 

спадщини в умовах воєнного стану. 

Зокрема, місця відкриття спадщини, продовження строків, визначених 

статтями 1270, 1271, 1273, 1276, 1277, 1298 ЦКУ Кодексу. 

Бернацька І.М. акцентувала увагу, що з приводу продовження строків є дві 

точки зору: не більше ніж на чотири, чи на шість місяців. Тому важливо 

прийняти рішення, яку точку зору ми будемо відстоювати. 

Члени Ради НПУ, з урахуванням складних часів для громадян і необхідності 

якнайскоріше оформити свої спадкові права, висловились за продовження 

строку у період дії воєнного стану не більше ніж на чотири  місяці. 

Законопроектом пропонуються також зміни до Закону України «Про 

нотаріат» щодо скасування,  у період дії воєнного або надзвичайного стану, 

обмежень для нотаріусів та їх помічників, встановлених частиною четвертою 

статті 3 та ст.13  Закону; спрощення вимог до робочого місця  та строків передачі 

архіву. 

Бельдєй М.І., необхідно звернути особливу увагу на можливість спрощеної 

процедури передачі архіву, який нотаріус вивіз з тимчасово окупованої території 



 
 

чи території, де ведуться активні бойові дії, іншому нотаріусу за домовленістю, 

в межах області.  

Ворошина Л.В. запропонувала розглянути можливість передачі архіву в 

межах територіальних управлінь юстиції, де не ведуться бойові дії. 

Блауш Н.З. підтримала висловлені   пропозиції.  

Марченко В.М. запропонував підтримати і подати проєкт Закону України 

про внесення змін до Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

нотаріат» щодо окремих особливостей оформлення спадщини та організації 

діяльності нотаріату в період воєнного або надзвичайного стану» у 

запропонованій редакції.  Взяти за основу  продовження строків для  спадщини 

– чотири місяці.  

В подальшому, Комісії НПУ з аналітично-методичної роботи  та Комісії з 

питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування доопрацювати проект Закону з урахуванням пропозицій, які 

надійдуть.  

   

      ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., Гура Л.Б., Барсков А.В., 

Левенець Т.П., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

  

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати і подати проєкт Закону України про внесення змін 

до Цивільного кодексу України, Закону України «Про нотаріат» щодо окремих 

особливостей оформлення спадщини та організації діяльності нотаріату в період 

воєнного або надзвичайного стану» у запропонованій редакції.  Взяти за основу  

продовження строків для  спадщини – чотири місяці. 

Рішення прийнято. 

 



 
 

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В., Бернацьку І.М. Про зміни 

до Правил ведення нотаріального діловодства в умовах воєнного стану.  

    Марченко В.М. зазначив, що проект змін до Правил ведення нотаріального 

діловодства ми не раз вже виставляли. Принципово нічого не змінилося. 

   Бернацька І.М. зазначила також, що одна частина змін до Правил уже 

обговорювалася. 

  Актуальним залишається питання відбору документів нотаріального 

діловодства на знищення, строк яких понад 10 років зберігання.  

    Основне, що ми маємо вирішити, це термін зберігання долучених документів 

до  нотаріально формленого  документа: 5, 10 ,15 років; більше чи менше.  

    І друге питання -це процедура відбору документів для знищення: відбір робити 

обов'язково чи за бажанням нотаріуса. 

  Кирилюк О.Ю. зауважила, що ми йдемо до оцифрування архіву, запровадження 

ID- картки і таке інше.  Тому 10 років достатньо. 

  Блауш Н.З., я вважаю що процедура відбору документів має бути обов’язковою 

для всіх, а не за бажанням, щоб потім не виникало питань у правоохоронних 

органів. Якщо брати ЗАГСи, то  строк зберігання  в паперовій формі у них 5 

років. 

       Кіцула О.М. на мою думку, процедуру впорядкування архіву має визначати 

безпосередньо  сам нотаріус.  З новими правилами нотаріус формує і  зберігає 

документи по-новому, а старі документи впорядковує поступово. 

        Марченко В.М. запропонував  «Підтримати необхідність внесення змін до  

Правил ведення нотаріального діловодства в умовах воєнного стану» та 

опрацювати пропозиції і зауваження, які надійдуть. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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.,  

Бадахов Ю.Н. 

  

 



 
 

УХВАЛИЛИ: «Підтримати необхідність внесення змін до Правил ведення 

нотаріального діловодства в умовах воєнного стану» та опрацювати пропозиції і 

зауваження, які надійдуть. 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., Кирилюк О.Ю. Про 

звернення НПУ (повторно) до Державної міграційної служби України та 

Міністерства цифрової трансформації України.  

      Кирилюк  О.Ю. доповіла членам  Ради про нагальні проблемні  питання у 

роботі нотаріусів, пов’язані із відсутністю доступу до  Єдиного державного 

демографічного реєстру та зупинення реєстрації місця перебування чи місця 

проживання осіб  на неокупованих територіях та на територіях, де не ведуться 

активні бойові дії. 

НПУ уже зверталася  з листами  до Державної міграційної служби України та 

Міністерства цифрової трансформації України щодо необхідності  терміново 

вирішити це питання. Однак, на сьогодні ситуація залишається не 

врегульованою, нотаріальні дії відкладаються/зриваються через неможливості 

зняття з реєстрації фізичних осіб, оперативного отримання інформації з Реєстрів 

територіальних громад тощо, що в свою чергу  унеможливлює  оформлення 

спадкових прав і вчинення інших нотаріальних дій та свідчить про грубе 

порушення законних прав громадян. 

 Кирилюк О.Ю. зазначила, що необхідно прийняти рішення і повторно 

звернутися до Державної міграційної служби України та Міністерства цифрової 

трансформації України щодо невідкладного відновлення роботи Єдиного 

державного демографічного реєстру, відновлення декларування (реєстрації) 

місця перебування чи місця проживання фізичних осіб на неокупованих 

територіях та на територіях, де не ведуться активні бойові дії. 

Проекти листів вам надіслані. 

        

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., Гура Л.Б., 

Левенець Т.П., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., 

  



 
 

Самощенко О.А., Негшра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Бадахов Ю.Н. 

 

УХВАЛИЛИ: повторно звернутися до Державної міграційної служби 

України та Міністерства цифрової трансформації України щодо невідкладного 

відновлення роботи Єдиного державного демографічного реєстру, відновлення 

декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання фізичних осіб 

на неокупованих територіях та на територіях, де не ведуться активні бойові дії.  

Рішення прийнято. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. та голів 

відділень НПУ про звільнення від сплати членських внесків та списання 

безнадійної заборгованості.  

         5.1 у зв’язку з воєнним станом в Україні та мобілізацією: 

- за поданням голови відділення НПУ в Вінницькій області Суханової Тетяни 

Олександрівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Вінницького 

районного нотаріального округу Максименко Олега Анатолійовича на період 

з 01.03.2022 року до закінчення воєнного стану в Україні (проходження 

військової служби в ЗСУ). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 1608,30 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Волинській області Кузьміч Надії 

Володимирівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Луцького 

міського нотаріального округу Ходачинського Романа Олександровича на 

період з 01.03.2022 року до закінчення воєнного стану в Україні  (проходження 

військової служби в ЗСУ). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 2708,35 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області Бунякіної 

Олени Валентинівни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Мельникова 

Олександра Жановича на період з 01.03.2022 року до 31.12.2022 року зв’язку з 

зупиненням нотаріальної діяльності (проходження служби в ЗСУ у зв’язку з 

воєнним станом в Україні). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 2604,13 грн. 



 
 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Якубу Юрія 

Антоновича на період з 01.03.2022 року до 31.12.2022 року зв’язку з зупиненням 

нотаріальної діяльності (проходження служби в ЗСУ у зв’язку з воєнним станом 

в Україні). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 708,10 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Прийдака 

Юрія Миколайовича на період з 01.04.2022 року до 31.12.2022 року зв’язку з 

зупиненням нотаріальної діяльності (проходження служби в ЗСУ у зв’язку з 

воєнним станом в Україні). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 1668,44 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Євчук Ірину 

Леонідівну на період з 01.04.2022 року до 31.12.2022 року зв’язку з зупиненням 

нотаріальної діяльності (проходження служби в територіальній обороні ЗСУ у 

зв’язку з воєнним станом в Україні). 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - відсутня. 

- за поданням голови відділення НПУ в Івано - Франківській області Кіцули 

Оксани Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса звільнити від 

сплати членських внесків приватного нотаріуса Івано - Франківського міського 

нотаріального округу Івано - Франківської області Андріяшка Юрія Ігоровича 

на період з 01.03.2022 по 31.12.2022 у зв’язку з призовом до Збройних Сил 

України. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 2166,03 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Коростенського районного нотаріального округу Житомирської області Івчука 

Станіслава Станіславовича на період з 01.03.2022 по 31.12.2022 у зв’язку з 

призовом до Збройних Сил України. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - 2708,35 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Коростенського районного нотаріального округу Житомирської області 

Тимошенко Надію Сергіївну на період з 01.06.2022 по 31.12.2022 у зв’язку з 

пошкодженням офісного приміщення та власного будинку в наслідок ракетного 

обстрілу. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - відсутня. 



 
 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Гуру Максима Григоровича з 01 квітня до 31 

грудня 2022 року у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності на 

час служби у ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 3208,35 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Гришина Георгія Георгійовича з 01 квітня до 

31 грудня 2022 року у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності 

на час служби у ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 3208,35 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в  Рівненській області  Бернацької Інни 

Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Рівненського 

районного нотаріального округу Олинця Володимира Петровича  на період з 

01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року, у зв’язку з тимчасовим зупиненням 

нотаріальної діяльності на час служби у ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1624,27 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Рівненського 

районного нотаріального округу Круліковського Андрія Івановича на період з 

01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року, у зв’язку з тимчасовим зупиненням 

нотаріальної діяльності на час служби у ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1616,68 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Рівненського 

районного нотаріального округу Сержанта Богдана Миколайовича на період з 

01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року, у зв’язку з тимчасовим зупиненням 

нотаріальної діяльності на час служби у ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1624,93 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області  Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

звільнити від сплати членських внесків у період з 01.03.2022р. до 01.06.2022 

року наступних нотаріусів з територій, що були в тимчасовій окупації: 

1.   Аліменко Валентину Михайлівну (Ірпінь) 



 
 

2. Бережного Дмитра Олександровича (Ірпінь); 

3. Білана Євгена Григоровича (Іванків); 

4. Білоконь Світлану Іванівну (Буча) - 2166,68 грн.; 

5. Веселовську Анну Едуардівну (Буча)-456,53 грн.; 

6. Власюк Тетяну Михайлівну (Ірпінь)1353,80 грн.; 

7. Гринюка Петра Дмитровича (Бородянка); 

8. Грицаєнко Юлію Іванівну (Димер)-4708,23 грн.; 

9.Дарнопих Тетяну Миколаївну (Макарів); 

10.Демчук Людмилу Василівну (Ірпінь); 

11.Дунаєнко Ірину Анатоліївну (Немішаєво); 

12.Дурицького Андрія Петровича (Макарів); 

13.Єщенко Андрія Вікторовича (Ірпінь)-376,11 грн.; 

14.Журавель Аллу Миколаївну (Ірпінська міська ДНК)-1354,13 грн.; 

15.Запісочну Оксану Анатоліївну (Ірпінь); 

16.Запісочного Олега Володимировича (Ірпінь); 

17.Іванову Вікторію Вікторівну (Ірпінь)-1122,75 грн.; 

18.Калинушку Оксану Олексіївну (Ірпінь); 

19.Кінащук Вікторію Сергіївну (Ірпінь)-1625,01 грн.; 

20.Кінащук Марину Аркадіївну (Ірпінь)-1495,45 грн.; 

21.Клименка Дмитра Борисовича (Ірпінь)-2166,65; 

22.Клімішину Мар’яну Ігорівну (Ірпінь); 

23.Копилову Валентину Василівну (Ірпінь)-2208,35 грн.; 

24.Копилову Вікторію Олександрівну (Ірпінь); 

25.Корнієвську Наталю Валеріївну (Макарів); 

26.Короля Руслана Анатолійовича (Бородянка)-1606,43 грн.; 

27.Лагоду Олександра Сергійовича (Ірпінь)-1920,72 грн.; 

28.Легку Галину Іванівну (Ірпінь)-526,05 грн.; 

29.Лисенко Людмилу Володимирівну (Макарів); 



 
 

30.Луб’яніченко Аллу Василівну (Буча); 

31.Ляшук Сергія Сергійовича (Ірпінь); 

32.Макарчука  Григорія Івановича (Ворзель); 

33.Малашенко Ольгу Іванівну (Славутич); 

34.Матвієць Наталію Петрівну (Буча) - 2166,35 грн.; 

35.Монько Тетяну Володимирівну (Коцюбинське); 

36.Мошкіну Катерину Сергіївну (Ірпінь) - 1426,03 грн.; 

37.Наваліхіну Олену Олександрівну (Славутицька ДНК) - 244,03 грн.; 

38.Нельзіна Максима Сергійовича (Ірпінь) - 2208,35 грн.; 

39.Нельзіну Ірину Миколаївну (Ірпінь); 

40.Ничипоренка Олександра Вікторовича (Ірпінь) - 1603,85 грн.; 

41.Ольшевського  Володимира Степановича (Макарів); 

42.Омельчук Катерину Андріївну (Макарівська ДНК) - 1178,67 грн.; 

43.Оніщенко Романа Олексійовича (Буча) - 2160,70 грн.; 

44.Опятюк Лесю Юріївну (Ірпінь); 

45.Пласконь Анну Юріївну (Ірпінська міська ДНК) - 1083,23 грн.; 

46.Поварову Людмилу Володимирівну (Ірпінь) - 2516,49 грн.; 

47.Савельєву Галину Василівну (Буча) - 1598,23 грн.; 

48.Селецького Юрія Олеговича (Ірпінь, архів) - 1773,75 грн. 

49.Середюка Олександра Петровича (Макарів) - 2930,67 грн.; 

50.Ткаченко Юлію Валентинівну (Бородянська ДНК); 

51.Фальковську Ларису Михайлівну (Бучанська міська ДНК) - 541,15 грн.; 

52.Харченко Євгенію Володимирівну (Буча) - 2708,35 грн.; 

53.Харченко Катерину Володимирівну (Буча) - 2708,27 грн.; 

54.Хусалімову Лесю Василівну (Славутич); 

55.Чемериську Наталію Володимирівну (Шпитьки); 

56.Шех Ксенію Григорівну (Ірпінь) - 2069,81 грн.; 

57.Шиманського Євгена Івановича (Ірпінь) - 837,87 грн.; 



 
 

58.Шурпінова Василя Івановича (Буча) - 3177,23 грн.; 

59.Ющенко Людмилу Василівну (Іванків) - 541,68 грн.; 

 

   звільнити від сплати членських внесків у період з 01.03. 2022 до 31.12.2022 

нотаріусів Київської області, у яких було пошкоджене офісне приміщення або 

особисте майно, а саме: 

1. Воробей Тетяну Петрівну (Іванків) - 1353,80 грн.; 

2. Дуднік Ірину Володимирівну (Біла Церква); 

3. Мазур Руслана Леонідовича (Вишгород)-2708,27 грн.; 

4. Маховку Юлію Іванівну (Баришівка); 

5. Рясик Світлану Леонідівну (Чайки)-2054,17 грн.; 

6. Тищенко Вікторію Григорівну (Гостомель)-2208,35 грн.; 

7. Ткаченко Юлію Валентинівну (Бородянка); 

8. Хоменка Сергія Анатолійовича (Васильків)-1354,15 грн. 

 

   звільнити від сплати членських внесків у період з 01.03.2022 року до 31.12.2022 

року нотаріусів, у яких було зруйновано офісне приміщення або особисте майно, 

а саме: 

1. Лєтнєву Олену Вячеславівну (Ірпінь). 

2. Микитенко Наталію Станіславівну (Бородянка); 

3. Нещасну Тетяну Миколаївну (Васильків); 

4. Пікущу Галину Дмитрівну (Бородянка). 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Сумській області Ворошиної Лариси  

Вікторівни: 

   Звільнити від сплати членських внесків усіх державних та приватних 

нотаріусів  Сумської області за березень, квітень та травень 2022 року у зв'язку 

з веденням активних бойових дій на території області, оточенням (блокуванням) 

та тимчасовою окупацією населених пунктів в результаті військової агресії 

Російської Федерації.  

    Провести перерахунок сум членських  внесків, які були нараховані (в т.ч. 

сплачені) нотаріусам за цей  період.  



 
 

    Звільнити від сплати членських внесків  на період з 1 березня по 31 грудня 

2022 року приватних нотаріусів,  у яких  пошкоджено/зруйновано офісні  

приміщення, та провести перерахунок сум внесків, які були нараховані (в т.ч. 

сплачені),  а саме: 

       1. Гребіник Зою Дмитрівну ( м. Тростянець)  - 1511,09 грн. 

       2. Лебедєву Ларису Миколаївну( м. Охтирка) - 375,95 грн. 

       3.  Гузенка Олександра Олександровича (м. Тростянець) - 1073,76 грн. 

       4.  Каменєва В’ячеслава Івановича (м. Охтирка). 

 

 - за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

Припинити нарахування членських внесків завідувачу Першої Київської 

державної нотаріальної контори Мотицькому Ігору Леонідовичу з  01.05.2022 

року у зв’язку зі звільненням. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 12738,03 грн. 

Припинити нарахування членських внесків приватному нотаріусу 

Київського міського нотаріального округу Ткаченко Вікторії Леонідівні  з 

30.12.2021 у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – відсутня. 

припинити нарахування членських внесків приватному нотаріусу Київського 

міського нотаріального округу Поручник Альоні Юрієвні з 28.01.2022 у зв’язку 

з припиненням нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2685,11 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Тернопільській області  Пивовара 

Валерія Анатолійовича: 

припинити нарахування членських внесків приватному нотаріусу 

Тернопільського районного нотаріального округу Олійник Наталії Богданівні 

у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності з 01.06.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – відсутня.  

припинити нарахування членських внесків завідувачу Першої тернопільської 

державної нотаріальної контори Рудніцькому Андрію Ярославовичу на період 

з 01.03.2022 року до 31.12.2022 у зв’язку з воєнним станом в Україні та 

мобілізацією до ЗСУ. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – відсутня. 

припинити нарахування членських внесків державному нотаріусу 

Тернопільської  державної нотаріальної контори Підгайній Інні Валеріївні у 

зв’язку зі звільненням з 31.12.2021 року. 



 
 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 541,66 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 

 Звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

районного нотаріального округу Одеської області Білоброву Олену 

Михайлівну за період з 01.01.2022 року по 01.07.2022 рік у зв’язку з зупиненням 

нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2708,35 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко Олени  

Анатоліївни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ізюмського 

районного нотаріального округу Харківської області Бондаренко Олену 

Василівну  на період з 01.03.2022 до 31.12.2022, у зв’язку з окупацією.  

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - відсутня. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ізюмського 

районного нотаріального округу Харківської області  Бондаренко Олександра 

Івановича на період  з 01.03.2022 до 31.12.2022, у зв’язку з окупацією.  

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1622,56 грн. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Кимлик Наталію Іванівну на період з 

01.03.2022 року до 31.12.2022 у зв’язку військовим станом в Україні. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1083,34 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Чернівецькій області Блауш Наталії 

Зіновіївни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Дністровського 

районного нотаріального округу Чернівецької області  Твердушкіна Руслана 

Дмитровича у зв’язку з призивом на військову службу та припиненням 

нотаріальної діяльності на період з 01.03.2022 до 31.12.2022. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік - відсутня 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків та припинити 

нарахування нотаріусам зазначених у пункті 5.1 на вищевказані строки. 

Рішення прийнято. 

 

5.2 у зв’язку з хворобою та лікуванням: 

- за поданням голови відділення НПУ в Івано - Франківській області Кіцули 

Оксани Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Тисменицької 

державної нотаріальної контори Івано - Франківської області Колтун Стефанію 

Володимирівну на 2022 рік, у зв’язку з перенесеною операцією в травні 2022 

року та тривалим реабілітаційним періодом. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 533,93 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Полтавській області Гури Людмили 

Борисівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Полтавського 

районного нотаріального округу Лугову Лідію Петрівну з 01.04.2022 року до 

31.12.2022 року у зв’язку з перенесеною онкологічною операцією в січні 2022 

року та тривалим реабілітаційним періодом. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1082,35  грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

Звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Тарас Олександру Василівну у зв’язку з 

призначенням ІІ групи інвалідності по хворобі онкологія, з 01.01.2022 до 

31.12.2022. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2708,35 грн. 



 
 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Гришину Євгенію Георгіївну через тяжку 

хворобу з 01.02.2022 року  до 31.12.2022.  

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 3208,35 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Миколаївській області Нехимчука 

Кирила Борисовича: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Баштанського 

районного нотаріального округу Миколаївської області Середу Наталію 

Іванівну з 01.01.2022 до 31.12.2022 у зв’язку з хворобою (онкологія) та 

довготривалим лікуванням 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 5208,35 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Тернопільській області  Пивовара 

Валерія Анатолійовича: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чортківського 

районного нотаріального округу Тернопільської області Долібу Олену 

Володимирівну на період з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року у зв’язку з 

інвалідністю ІІ групи та потребою в лікуванні і купівлі ліків. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2168,51 грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Чернівецькій області Блауш Наталії 

Зіновіївни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Чернівецької області Шкляр Марину 

Михайлівну у зв’язку з хворобою (онкологія) та довготривалим лікуванням на 

період з 01.02.2022 року до 31.12.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2707,86  грн. 

- за поданням голови відділення НПУ у Волинській  області Кузьміч Надії 

Володимирівни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Луцького 

районного нотаріального округу Волинської області Кудима Романа 

Анатолійовича на період з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року. у зв’язку з 

хворобою (онкологія) та довготривалим лікуванням.  

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2705,37  грн. 

 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

  

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків нотаріусів зазначених 

у пункті 5.2 на вищевказані строки. 

Рішення прийнято. 

 

5.3 у зв’язку з народженням дитини та декретною відпусткою: 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві  Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Холод Тетяну Анатоліївну за 2022 рік у зв’язку 

з народженням 28.08.2021 року дитини та доглядом за дитиною. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 1208,35грн. 

- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області Бунякіної 

Олени Валентинівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Стаднік Ірину 

Леонідівну з 01.04.2022 року по 30.09.2022 рік у зв’язку з народженням 

03.03.2022 року дитини та тимчасовим зупиненням  нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.06.2022 рік – 2327,39 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

  

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків нотаріусів зазначених 

у пункті 5.3 на вищевказані строки. 

Рішення прийнято. 

 

      5.4 у зв’язку з окупацією території: 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець Людмили 

Сергіївни:  

звільнити від сплати членських внесків, приватних та державних нотаріусів з 

територій Запорізької області на період з 01 березня 2022 року до 31.12.2022, які 

перебувають в тимчасовій окупації та не працюють, а саме: 

приватні нотаріуси 

1. Алейніков Валентин Григорович ( Мелітопольський  н/о) - 3208,35 грн.              

2. Бондаренко Євгенія Дмитрівна  (Бердянський н/о) 

3. Вержиковська Олена Петрівна  (Бердянський н/о) -2587,76 грн. 

4. Ворожбянова Анна Анатоліївна   ( Василівський н/о) - 436,68 грн. 

5. Ворожбянова Людмила Миколаївна ( Василівський н/о) - 2201,74 грн.       

6. Горова Яна Олександрівна (Пологівський н/о)  

7. Градова Вероніка Григорівна   (Бердянський н/о) 

8. Демченко Тетяна Миколаївна   (Пологівський н/о) 



 
 

9. Єсипенко Ірина Олександрівна (Мелітопольський н/о) -1708,30 грн.     

10. Каракулов Дмитро Леонідович (Бердянський н/о)-1584,68 грн. 

11. Левченко Валентина Володимирівна (Мелітопольський н/о)-2975,03 грн. 

12. Подоляк Вікторія Леонідівна  (Оріхів Пологівський н/о)-2166,68 грн. 

13. Порохня Ольга Вікторівна   (Бердянський н/о) 

14. Пузанова Наталія Анатоліївна (Бердянський н/о)-1182,10 грн. 

15. Савран Олександра Іванівна (Токмак Пологівський н/о)-2708,23 грн. 

16. Студенцов Олександр Володимирович (Оріхів Пологівський н/о) 

17. Подольська Ірина Миколаївна (Приморськ Бердянський н/о)-3108,85 грн. 

18. Тищук Наталія Юріївна   (Бердянський н/о)-2669,60 грн. 

19. Фіщин Валентин Валентинович (Приморськ Бердянський н/о) 

20. Харченко Юлія Григорівна (Василівський н/о) 

21.Шевченко Ольга Вікторівна  (Мелітопольський н/о) 

22. Ларін Олег Серафимович    (Бердянський н/о)-2682,05 грн. 

23. . Хаяркін Віктор Вікторович  (Василівський н/о) 

24. Земенкова Юлія Анатоліївна ( Мелітопольський н/о) 

25. Каменєва-Тинів Наталія Валеріївна (Бердянський н/о) 

26. Кириченко Вікторія Вікторівна  (Василівський н/о) 

27.Носенко Юлія Анатоліївна  (Пологівський н/о)-8083,26 грн. 

28. Лопатюк Наталія Іванівна  (Пологівський н/о)-2229,43 грн. 

29. Никаноров Олександр Олександрович  ( Василівський н/о)-1582,10 грн. 

30. Осипенко Василь Володимирович  (Василівський н/о) 

31. Осипенко Людмила Альбертівна (Василівський н/о)        

32. Осипенко Поліна Василівна (Василівський н/о) - 2707,58 грн. 

33. Петричкович Юлія Анатоліївна  (Василівський н/о) - 2562,37 грн. 

34. Скориченко Антоніна Володимирівна  ( Василівський н/о) -2273,22 грн. 



 
 

35. Солопова Олена Олександрівна (Бердянський н/о) -1116,48 грн. 

36. Степаненко Тетяна Анатоліївна  (Бердянський н/о) -1597,29 грн. 

37. Тимченко Марина Геннадіївна (Мелітопольський н/о) 

38. Чичекова Ганна Савеліївна   (Бердянський н/о) 

39. Чуєва Тетяна Тихонівна  (Бердянський н/о) -763,37 грн. 

40. Ярошенко Сергій Владиславович  (Бельмацький н/о)-1625,59 грн. 

41.Рій Катерина Юріївна (Мелітопольський н/о) - 2504,59 грн.                                             

42.Черкун Валентина Іванівна (Пологівський н/о) 

43. Черкун Олександр Семенович     (Пологівський н/о)-1198,18 грн. 

 44.  Онищенко Марина Андріївна (Мелітопольський н/о)-1078,68 грн. 

45. Дашевська Антоніна Олексіївна  (Бельмацький н/о) - 2166,68 грн. 

               державні  нотаріуси 

1. Зайцева Анна Сергіївна (Оріхів Пологівського) - 963,41 грн. 

2. Одиноков Сергій Володимирович  (Якимівка Мелітопольського)-1603,03 грн. 

3. Шевченко Сергій Олексійович (Мелітополь) - 1635,21 грн. 

4. Володіна Оксана Станіславівна (Мелітополь)-1354,15 грн. 

5. Плаксін Сергій Володимирович (Бельмак)-1352,54 грн. 

6. Лисікова Марина Юріївна  (Василівка)-1354,05грн. 

7. Лайзорик Ольга Федорівна  (Мелітополь)-1354,15 грн. 

8. Дзябко Микола Іванович  (Веселе  Мелітопольського)-1353,71 грн. 

9. Косенков Віктор Миколайович (Бердянськ)-788,06 грн. 

10. Зиріна Ольга Юріївна (Токмак Пологівського району)-808,23 грн. 

11. Мацків Тая Миколаївна (Розівка  Пологівського)-790,67 грн. 

 

   - за поданням голови відділення НПУ в Донецькій області Бельдєя Миколи 

Івановича: 



 
 

  звільнити нотаріусів Донецької області від сплати членських внесків і провести 

перерахунок сум внесків, які були нараховані( в т.ч сплачені), на період  з 

01.03.2022 і до 31.12.2022, у зв’язку з тимчасовою окупацією Донецької області 

та неможливістю здійснювати нотаріальну діяльність та вчиняти переважну 

більшість нотаріальних дій. 

 

      - за поданням голови відділення НПУ в Луганській  області Пульного Сергія 

Миколайовича: 

        звільнити нотаріусів Луганської області від сплати членських внесків і 

провести перерахунок сум внесків, які були нараховані( в т.ч сплачені), на 

період з 01.03.2022 і до 31.12.2022, у зв’язку з тимчасовою окупацією  

Луганської області та неможливістю здійснювати нотаріальну діяльність та 

вчиняти переважну більшість нотаріальних дій. 

 

   - за поданням голови відділення НПУ в  Херсонській області Негра Олега 

Анатолійовича: 

        звільнити нотаріусів Херсонської області від сплати членських внесків і 

провести перерахунок сум внесків, які були нараховані( в т.ч сплачені), на 

період з 01 березня 2022 року і до 31грудня 2022 року, у зв’язку з тимчасовою 

окупацією Херсонської області та неможливістю здійснювати нотаріальну 

діяльність та вчиняти переважну більшість нотаріальних дій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

  



 
 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків нотаріусів зазначених 

у пункті 5.4 на вищевказані строки. 

Рішення прийнято. 

 

5.5. списання безнадійної заборгованості: 

- за поданням голови відділення НПУ у  Волинській  області Кузьміч Надії 

Володимирівни. 

Списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Шкльоди Ярослави 

Антонівни у зв'язку зі звільненням 10 грудня 2019 року. Заборгованість зі сплати 

членських внесків становить 4173,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., 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., 

Бадахов Ю.Н. 

  

 

УХВАЛИЛИ: Списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків 

приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу Шкльоді 

Ярославі Антонівні. 

Рішення прийнято. 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

 



 
 

Головуючий                       /ПІДПИС/                   Володимир МАРЧЕНКО 

 

Секретар                             /ПІДПИС/                   Наталія КОЗАЄВА 

 

 

 

 

 


