
 
 

                                                                                                     

                   Протокол № 95                         

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

 місто Київ                                                  29 липня 2022 року 

 

Присутні 

члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Апалько М.Ю., Бунякіна О.В., 

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., 

Спірідович А.М., 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. 

      Директор ТОВ «Радник» Мартюк 

      Л.О. 

 

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. Обговорення шляхів надання допомоги нотаріусам, які позбавлені 

можливості працювати на своєму робочому місці, чиї офіси або житло 

зруйновані/пошкоджені або стали непридатними в результаті бойових дій 

(визначення територій та кола осіб). 

Організаційні питання щодо функціонування благодійної організації 

«Всеукраїнський благодійний фонд «Порятунок нотаріусів та їх сімей». 

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

3. Про розгляд подань голів відділень НПУ щодо відзначення нотаріусів 

заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України та Міністерства 

юстиції України з нагоди Дня нотаріату України. (Доповідач: виконавчий 

директор НПУ Долгова З. М.). 

4. Звіт ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня «Радник» про 

діяльність за період 2020-2021 роки (Доповідач: Директор ТОВ «Радник» 

Мартюк Л.О. ). 

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

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

6. Різне. 

6.1 Про розгляд заяви Бельдєя  М. І. про складання повноважень члена Ради 

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

6.2. Про розгляд заяви Бадахова Ю.Н. про вихід зі складу Комісії НПУ з 

питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування за власним бажанням (Доповідач: Президент НПУ Марченко 

В.М.). 

 

1.СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., який зазначив, що проект 

порядку денного засідання Ради НПУ від 29.07.2022 року було надіслано усім 

членам Ради НПУ на електронну пошту. 

Марченко В.М. озвучив питання Порядку денного засідання та повідомив про  

пропозиції члена Ради НПУ Войтовського В.С. про включення до порядку 

денного наступних питань:  

1) Для забезпечення обговорення та реалізації  альтернативної думки - 

викласти пункт 2. Порядку денного засідання Ради НПУ 29.07.2022 року в 

наступній редакції: 

«2. Щодо відзначення Hoтapiyciв в 2022 році (альтернативні рішення) 

2.1. Про скасування в 2022 році відзначення нoтapiyciв заохочувальними 

відзнаками НПУ та скасування в 2022 подання відповідних подань до МЮ з 

нагоди професійного свята — Дня нотаріату України». 
2.2. Про відзначення нотаріусів за їх участь у волонтерській діяльності та у 

відсічі збройній агресії рф. 

2) Для належного розгляду, обговорення та прийняття рішень по пункту 

Порядку денного Ради НПУ 29.07.2022 року “Звіт ТОВ “Інститут підвищення 

професійного рівня “Радник” про діяльність за період 2020-2021 роки” - прошу 

завчасно надати для ознайомлення членам Ради НПУ: 



 
 

1. Кошторис доходів і видатків ТОВ “ІППР “Радник” на 2022,  2021, 2022 

р.р. 

2. Фінансову звітність за 2020, 2021 та І півріччя 2022 року у вигляді 

Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми 1-м, 2-м) (Додаток 

1 до Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку 25 

“Спрощена фінансова звітність”).   

3. Інформацію щодо “витрат по оплаті праці” за звітний період з 

зазначенням ПІБ отримувача та суми доходу. 

4. Інформацію щодо “інших витрат” за звітний період з зазначенням 

найменування/ПІБ отримувача та суми доходу. 

5. Інформацію щодо виплати дивідендів на користь учасника за звітний 

період з зазначенням сум. 

Доповнити Порядок денний засідання Ради НПУ 29.07.2022 року пунктом 5.1 

наступного змісту: 

«5.1. Щодо заслуховування інформації керівництва НПУ та відповідальних 

ociб до підготовки II читання законопроекту 5644. Реальність строків набрання 

ним чинності в умовах воєнного часу та триваючої повномасштабної агресії рф. 

Обговорення пропозицій. Напрацювання звернення до нардепутатів.” 

(Перенесено з он-лайн ради від 10.06.2022 року Протокол № 94, стор.5)». 

Марченко В.М. зазначив, що усі питання, в тому числі запропоновані, 

необхідно детально обговорити,  а потім вносити корективи та правки до порядку 

денного.  

Войтовський В.С., я наполегливо прошу включити мої пропозиції до 

порядку денного, щоб вони  були  обговорені та проголосовані.  

     Марченко В.М. погоджуюсь, спочатку обговорюємо, а потім вносимо зміни. 

Ворошина Л.В., до Войтовського, давайте будь-ласка продуктивно сьогодні 

проведемо засідання.  Все чітко сказано. Спочатку  ми все обговоримо, а потім 

будемо голосувати.  Якщо виникнуть питання, то будемо ставити на голосування 

декілька варіантів.  

Кирилюк О.Ю. внесіть будь- ласка пропозиції Валентина до порядку денного 

як альтернативу і поставте на голосування. 

Марченко В.М. питання будуть розглянуті, а рішення прийматимуться 

колективно.  

Перейшли до обговорення. 

Після обговорення пропозицій Войтовського С.В. погодились, що питання 

«Заслуховування інформації керівництва НПУ та відповідальних осіб щодо 

підготовки до другого читання законопроекту р. № 5644. Реальність строків 

набрання ним чинності в умовах воєнного часу та триваючої повномасштабної 

агресії рф. Обговорення пропозицій. Напрацювання звернення до нардепутатів» 

може бути включено до порядку денного засідання Ради після доопрацювання 

проекту Закону Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності та готовності надати відповідні пропозиції, як це і було 

проговорено на попередньому засіданні Ради НПУ. 



 
 

Пропозиції Войтовського В.С. до порядку денного щодо відзначення 

нотаріусів в 2022 році (пункт 3 порядку денного) при ухваленні рішення 

поставити на голосування. 

Запитувану Войтовським В.С. інформацію по пункту 4 порядку денного «Звіт 

ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня «Радник»» розглянути під час 

обговорення звіту. 

 Марченко В.М. запропонував затвердити  Порядок денний засідання Ради 

НПУ від 29.07.2022 у запропонованому членам  Ради НПУ варіанті.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 26 «ПРОТИ» -  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 

Марченко В.М., Суханова Т.О., 

Кузьміч Н.В., Апалько М.Ю., 

Бунякіна О.В.,  Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець 

Л.С., Кіцула О.М., Козаєва 

Н.М., Дерун К.А., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Барсков А.В., 

Левенець Т.П., Спірідович А.М., 

Бернацька І.М., Ворошина Л.В., 

Пивовар В.А., Самощенко О.А.,  

Негра О.А., Оксанюк А.А.,           

Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Войтовський В.С.,                          

Бадахов Ю.Н.   

 Кирилюк О.Ю., Балик 

Т.М., Терещенко М.Є. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити  Порядок денний засідання Ради НПУ від  

29.07.2022 у запропонованому членам  Ради НПУ варіанті. 

Рішення прийнято. 

        

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., про обговорення шляхів 

надання допомоги нотаріусам, які позбавлені можливості працювати на своєму 

робочому місці, чиї офіси або житло зруйновані/пошкоджені або стали 

непридатними в результаті бойових дій (визначення територій та кола осіб). 

Організаційні питання щодо функціонування благодійної організації 

«Всеукраїнський благодійний фонд «Порятунок нотаріусів та їх сімей».  

Марченко В.М. зазначив, що це питання доцільно поділити на три частини: 

-інформування  про здобутки благодійної організації «Всеукраїнський 

благодійний фонд «Порятунок нотаріусів та їх сімей» (далі-  ФОНД); 

-внесення змін до Статуту ФОНДУ; 

- напрацювання єдиних правил (критеріїв) розподілу допомоги нотаріусам. 



 
 

Марченко В.М. доповів про роботу ФОНДУ у напрямку залучення фінансів 

за допомогою міжнародних партнерів. 

Справа рухається продуктивно, хоча є безліч нюансів. Бюрократичні 

перепони в Європі наразі, як відомо, більші, ніж в Україні. 

Надзвичайно важливою зараз є наша співпраця із МСЛН та Радою нотаріатів 

Європейського Союзу (далі - РНЄС). У нас завжди були дружні стосунки, а тепер 

НПУ ще більше поважають на міжнародній арені. 

Що стосується МСЛН, то тут дуже якісно працює наша Комісія НПУ з 

міжнародного співробітництва, яку очолює Олександр Бєднов.  

При будь-яких контактах на міжнародному рівні, ми отримуємо позитивне 

сприйняття та згадку про роботу Олександра, як до війни, так і під час війни. 

Завдяки спільній роботі, вже на самому початку березня 2022 року НПУ 

отримала важливий статус спостерігача в РНЄС. Рішення про надання НПУ 

статусу спостерігача в РНЄС було ухвалене негайно, а також те обговорення 

сформувало майбутнє серйозне ставлення до надання нам допомоги. Це 

трапилося набагато раніше, ніж подібний статус отримала Україна в ЄС! 

Також у нас були неодноразові онлайн зустрічі з нашими колегами-друзями 

із Литви, Німеччини, Польщі, Угорщини, керівництвом МСЛН та РНЄС. 

Були і знакові зустрічі в офлайні. 

Перша - в Мюнхені, на особисте запрошення президента МСЛН Крістіни 

Армельї. 

Це було засідання робочих органів Міжнародного союзу нотаріату – комісій, 

робочих груп, Керівної ради та Генеральної ради МСЛН.  

У цьому заході ми взяли участь разом із членом Комісії НПУ з міжнародного 

співробітництва, членом Комісії МСЛН з тем та конгресів Сабріною Сибігою та 

Володимиром Коваленком, членом Комісії НПУ з міжнародного 

співробітництва, членом Ради НПУ, головою відділення НПУ в Чернігівській 

області. 

Обговорювалася особлива допомога Україні та нотаріусам України від 

світової спільноти. Я виступив з доповіддю. Також було 3-годинна зустріч із 

президентом Федеральної нотаріальної палати Німеччини Йєнса Борманна, 

президентом МСЛН Крістіною Армельєю та президентом РНЄС Джанпаоло 

Маркосом. 

Ця зустріч стала наріжним каменем в активізації допомоги з боку МСЛН та 

РНЄС. 

Плюс на цій платформі, сподіваюсь, ми отримали сильного партнера - 

Федеральну нотаріальну палату Німеччини, в тому числі у особі її президента 

Йєнса Борманна. 

Зокрема, триває відпрацювання можливого долучення до наповнення нашого 

ФОНДУ за участю двох фондів Німеччини. 

Друга зустріч – в Комо, нас запросили на засідання Генеральної Асамблеї 

Ради нотаріатів Європейського Союзу. З боку НПУ учасниками були Інна 

Бернацька, в тому числі по питаннях методології та напрацювання єдиної 

міжнародної практики, та Сабріна Сибіга. 



 
 

Знову ж таки, делегацією НПУ було проведено багато особистих зустрічей з 

президентами нотпалат ЄС, і таке спілкування заклало фундамент для подальшої 

співпраці, майбутніх успіхів. 

На майданчику РНЄС, за активної участі президента РНЄС Джанпаоло 

Маркоса, відповідального секретаря РНЄС Рауля Радоі, президентів нотпалат 

Німеччини (Йєнса Борманна), Литви (Маріус Страчкайтіс), Естонії (Мерле Саар-

Йохансон), Латвії (Яніс Скрастіньш), ми відпрацьовуємо можливість внесення 

роботи нашого Фонду окремим рядком у «План Маршала» по відновленню 

України. 

Окремо підкреслюю, що при створенні та роботі Фонду жодної копійки чи 

цента з надходжень не було використано. 

Реєстрація Фонду була проведена за сприяння Олександра Парамонова та 

Сергія Чижмаря. Виконання функцій голови Фонду та ведення бухгалтерії 

здійснювалися поза штатом та безкоштовно. 

Щодо фінансового наповнення ФОНДУ  з 21.04 по 26.07.22  

Головна особливість податкового законодавства країн МСЛН - як і  у нас, 

коли членські внески неможливо витратити на особисте. 

Відповідно, коли ми в лютому-березні звернулися за фінансовою допомогою, 

то іноземні колеги почали збирати значні кошти, які перерахували на Червоний 

хрест та Юнісеф. І скільки ми не  намагалися переконати, що ці кошти мають 

направлятися  до  НПУ,  отримувачем усе одно  визначались  ці організації. 

Лише після багатьох особистих спілкувань, як онлайн так і офлайн, нам 

вдалося змістити акценти. І кошти фактично пішли вже з особистих допомог 

нотаріусів. 

Найбільш характерний приклад – робота колег з Литви під керівництво 

Маріуса Страчкайтіса.  Так вийшло, що в перші дні активної фази війни у колег 

відбувалися збори нотаріусів і на прохання директора Литовської нотаріальної 

палати Александрас Матоніса я записав  відеозвернення до колег Литви. 

Як підсумок - маємо підтримку у розмірі 25 000 євро, і це при загальній 

кількості нотаріусів у Литві – всього близько 256. 

Під час особистої зустрічі в Комо Маріус повідомив, що Литовська нотпалата 

вже почала другий етап збору коштів для допомоги нотаріусам України.  

Також надважливе значення у формуванні міжнародної підтримки має 

спортивний рух нотаріусів у цьому питанні. 

Наша Комісія з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва, 

яку очолює Анатолій Поліщук, заступником є Борис Кот, а секретарем Олена 

Верповська, багато зробила для НПУ і під час війни. 

Також Комісія НПУ ефективно спрацювала. На футбольному турнірі в 

Польщі (з 8-ми команд, Україна участі не брала) нашою Комісією (онлайн!) було 

організовано благодійний аукціон, на який члени Комісії виставили свої колекції 

раритетів, які стосуються зірок світового та європейського спорту (футбол, бокс, 

теніс та інше). А також кожна команда-учасниця зробила пожертву 1 000 євро. У 

підсумку зібрано 26 435 євро (1 млн. 60 тис грн). 

Марченко В.М. повідомив, що за  період  з 21.04. по 26.07. 2022 року до   

ФОНДУ  надійшли  такі  кошти: 



 
 

на гривневий рахунок – 13 100 грн., із них банківське обслуговування -    

807 грн. Залишок  станом на 26.07.22 -  12 293 грн. 

Великі платники: Кондратенко О.В. - 3000 грн. одноразово;  Мала Неллі - 

2000 грн. (щомісячні платежі 600/400 грн.). 

На доларовий рахунок надходження  складають 202, 70 $, платник із Чехії 

Слава Україні плюс 390,38€. 

На євровий рахунок - надходження  на суму 195 655,13€.  

      Великі платники:    МСЛН - 60000€ 

    РНЄС - 50000€ 

    Комісія НПУ по спорту - 26435€ (Польща) 

    Нот. палата Литви - 25000€ 

    Нот. палата Чехії - 10000€ 

    Нот. палата Словенії -9995€ 

    Нот. палата Естонії - 4988€ 

    Нот. контора Новітас - 1000€ (Нідерланди) 

    Нот. контора Андрес –988€ (Естонія)  

                                         Нотаріуси Шагена  -1996,50€ (Нідерланди) 

    Нотаріус Аліна Сароскайт -500€ (Литва) 

    Нотаріус Марк Лекьют - 480,25€ (Люксембург)  

       

     Від себе вношу на обговорення пропозицію про те, що ми маємо залишити 

недоторканними на випадки форс-мажору 25 відсотків з цього ФОНДУ, адже  

війна продовжується. Решту коштів, за рішенням Ради, використати на допомогу 

вже постраждалим особам по областям.  Ми не знаємо як події будуть надалі 

розвиватися, але ми повинні надати  допомогу якомога більше постраждалим. 

        Про  те, яким чином ми будемо надавати допомогу пропоную обговорити і 

надаю слово Балик Т.М. 

        ВИСТУПИЛИ:  Балик Т.М.  доповіла членам Ради НПУ про створену 

робочу групу, де опрацьовується  інформація з приводу по постраждалим. Є 

пропозиції від нашої групи, але ще й  хотілось би  почути пропозиції від голів 

відділень. 

       Марченко В.М. важливим є питання принципу  розподілу коштів:  чи 

розділити цю суму коштів між областями, а їх багато які постраждали, чи іншим 

чином. Відділення мають вирішили, хто потребує допомоги в першу чергу, тому, 

що запитів дуже багато. Також маємо визначитися по розміру надання допомоги.  

       Терещенко М.Є. я вважаю,  потрібно, щоб нотаріуси які постраждали склали 

калькуляцію  шодо пошкодженого майна. 

        Марченко В.М. зазначив, що всі списки, які надходили від нотаріусів про 

руйнування є, як в НПУ, так і у голів відділень.  

        Кирилюк О.Ю. одразу визначити обсяг надання допомоги не можливо, 

спочатку потрібно проаналізувати статистику. Я вже звернулася до Міністерства 

юстиції України, в них є статистика, яку вони отримували від управлінь юстиції.  

Інформація від постраждалих нотаріусів надходила також до палати, тому я 



 
 

прошу НПУ надати  робочій групі цю інформацію на опрацювання. Нам потрібна 

визначити кількість постраждалих. 

         Долгова З.М. протягом усього цього часу палата веде постійну роботу щодо 

вирішення питань, пов’язаних із зверненнями від постраждалих нотаріусів. У нас 

є списки нотаріусів, які зверталися за допомогою, і звісно ми їх надамо робочій 

групі.  Але  на мою думку, перш ніж вирішувати питання надання допомоги з 

ФОНДУ, права  на ФОНД мають бути переоформлені, а потім вже рухатися далі. 

         Кирилюк О.Ю., так що, потрібно змінити засновника ФОНДУ. То давайте 

змінимо, і поки ми будемо змінювати засновника, ми попрацюємо над списками, 

щодо критеріїв. Але для того, щоб визначити цифри, потрібно  визначити 

кількість людей. 

Балик Т.М. маємо поки не визначену ситуацію. Палата опрацювала свою 

інформацію, робоча група опрацювала свою, а тепер нам потрібно це все 

об’єднати. Зараз я ще хочу послухати колег.  Я згодна з Кирилюк О.Ю., в тому, 

що ми маємо побачити об’єм роботи та  яким чином надавати допомогу,  чи 

конкретні частки коштів на ту чи іншу допомогу, яким сім’ям потрібно 

допомогти в першу чергу і т.д.  Маємо врахувати всі пропозиції.  

Войтовський В.С. я вважаю, що якщо деякі питання по завданій шкоді 

можуть ще обговорюватися стосовно розміру коштів, то сім’ям, які постраждали 

(тобто члени сімей  яких поранені чи вбиті) потрібно надати матеріальну 

допомогу  в першу чергу.  

Я думаю, що це питання можна затвердити вже, погодити конкретну суму і 

надати людям.  

Також підтримую пропозицію про зміну засновника ФОНДУ, і перенести це 

питання на найближчий час. Ця обставина має значення для міжнародних 

партнерів, тому що ця інформація є відкритою , і не бачу сенсу чекати три місяці 

аж після війни. Потрібно діяти вже зараз. В робочому порядку, протягом місяця- 

двох, по-перше змінити адресу на місто Київ, а по-друге привести все у 

відповідність, щоб надалі Рада НПУ могла вирішувати нагальні питання  у 

правовому полі. 

Марченко В.М. це  також і моя пропозиція, про яку я говорив  із самого 

початку -  перереєструвати  ФОНД на НПУ. Думаю на наступне засідання Ради 

винести це питання. А пропозиції напрацьовувати можна вже зараз. Це ніяк не 

перетинається з перереєстрацією.  В протоколі Ради НПУ чітко визначено, що 

кошти розподіляються  за рішенням Ради НПУ, без права на розподіл  головою 

ФОНДУ.  

Масловець Л.С. я вважаю, що сьогодні ми не можемо говорити про кількість 

тих осіб, які в нас є і будуть постраждалими, і про об’єм тих руйнувань, які є і 

які будуть . В моєму регіоні йдуть постійні бої, про яку кількість можна говорити. 

Думаю, те ж саме і  в інших регіонах. Люди навіть не можуть поїхати і побачити, 

що з їхнім майном. Так як в їхній місцевості йдуть постійні обстріли. Я вважаю, 

що потрібно далі накопичувати кошти, і не поспішати. Тим більше, що невідомо, 

чи будуть надходити ще кошти.  

Ворошина Л.В. я повністю погоджуюся з Масловець Л.С. Ще нічого не 

закінчилося. У нас кожен день прикордонні райони обстрілюються. Але 



 
 

нотаріусам, де постраждали члени сім’ї потрібно надати допомогу; по загиблим 

ми повинні прийняти рішення негайно; також тим, хто потребує лікування та 

реабілітації. І дійсно, перше, що потрібно зробити це змінити засновника.  

Козаєва Н.М. я погоджуюся з колегами, першочергово потрібна допомога 

тим, хто постраждав фізично. Щодо майна, то держава також має плани по 

відбудові пошкодженого майна. А ми не в силі всім допомогти відбудувати офіс. 

А багато з тих, хто вже переїхав, навряд чи повернуться. Тому чи потрібно їм 

відбудовувати той офіс?  Майно може почекати, і в багатьох нотаріусів був офіс 

в оренді, то що там відбудовувати. Це питання можна вирішити вже після війни. 

Але я вважаю що хоч якусь невелику фінансову підтримку надати. І перш за все, 

потрібно встановити ступінь поранень та пошкоджень.  

Терещенко М.Є. особи, які подавали заяви, що потребують допомогу за 

пошкоджене майно, повинні обрахувати розмір своїх пошкоджень.  Я також 

підтримую думку, що потрібно першочергово допомагати безпосередньо людям 

з пошкодженнями фізичними.  

Долгова З.М. я вважаю, що для надання дійсної допомоги, однієї заяви від 

постраждалих, мало.  Мають бути все- таки документальні  підтвердження.   

Бернацька І.М. добрий день, в мене бачення таке, та частина нотаріусів, які 

вже не повернуться до свого міста, їм потрібно надати також фінансову 

підтримку для адаптації, і облаштування на новому місці. Я хочу, щоб члени 

робочої групи розглянули ще питання разової допомоги для нотаріусів, які 

внутрішньо переміщені. 

Козаєва Н.М. хочу наголосити, не рахуйте в кого та які втрати фінансові. Ми 

повинні, перш за все допомогти сім’ям загиблих та пораненим, а потім вже 

допомога по втраті майна. Бо тим, хто втратив майно, має ще допомогти  і 

держава. Тому, коли  робоча група складе список по кожній людині, тоді  

з’ясуємо  хто і як потребує допомоги. 

Спірідович А.М. колеги, хочу зазначити, що допомога має бути 

справедливою та посильною щодо виплат. Підтримую пропозицію колег, що 

перш за, все допомога потрібна постраждалим фізично, ну а потім уже тим, хто 

втратив майно, але не орендоване, а власне. А зараз ті нотаріуси, які втратили 

свої офіси, орендують приміщення і потребують допомоги.  

Ворошина Л.В. Андрій висловив мою думку, допомога має бути 

справедливою. Потрібні дуже виважені рішення.  

Марченко В.М. отже давайте узагальнювати. Це питання потрібно 

доопрацювати і з готовими пропозиціями знову винести на обговорення. Строки 

не встановлюємо. Як тільки робоча група повідомить про готовність ми 

скликаємо  засідання Ради.  

       Щодо засновника Фонду НПУ, то його однозначно потрібно змінювати. 

Щодо голови Фонду НПУ, то  чи потрібно змінювати, чи залишаємо як є. Хочу 

почути вашу думку. 

Кіцула О.М. я вважаю, що головою Фонду НПУ має бути голова палати, а 

коштами розпоряджатися виключно Рада НПУ. 

Члени Ради погодилися залишити голову Фонду НПУ без змін. 



 
 

Марченко В.М., я максимально зацікавлений протягом двох місяців внести 

зміни до Статуту та замінити засновника благодійної організації 

«Всеукраїнський благодійний фонд «Порятунок нотаріусів та їх сімей». Також 

відзначити, що голова Фонду виконує свої обов’язки поза штатом та на 

безоплатній основі. 

  

          Тому пропоную проголосувати наступну пропозицію: 

1. Погодити участь НПУ в якості єдиного учасника юридичної особи 

Благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ» (код ЄДРПОУ 44766978) (далі – 

БО).  

2. Уповноважити Президента НПУ Марченка В.М. взяти від імені НПУ 

участь в Загальних зборах учасників Благодійної організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ 

ТА ЇХ СІМЕЙ» (код ЄДРПОУ 44766978), в тому числі голосувати від імені НПУ 

за прийняття  будь-яких рішень з питань порядку денного Загальних зборах 

учасників БО, в тому числі з питань затвердження статуту БО в новій редакції, 

зміни керівника БО та виконання ним повноважень поза штатом і на безоплатній 

основі, зміни інших відомостей про БО, що містяться в ЄДР, тощо.  

Уповноважити Президента НПУ Марченка В.М. підписати від імені НПУ 

відповідні документи Благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ», в т.ч. 

протоколи Загальних зборах учасників, Статут БО в новій редакції, інші 

необхідні документи, спрямовані на виконання цього рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В.,  

Бунякіна О.В., Апалько М.Ю., 

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., 

Козаєва Н.М., Дерун К.А., 

Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., 

Барсков А.В., Левенець Т.П., 

Спірідович А.М., Бернацька 

І.М., Ворошина Л.В., Пивовар 

В.А., Самощенко О.А., Негра 

О.А., Оксанюк А.А.,  Блауш Н.З., 

Коваленко В.В.,  Войтовський 

В.С., Бадахов Ю.Н. 

 Балик Т.М., Терещенко 

М.Є. 
 



 
 

 

УХВАЛИЛИ:  

      1. Погодити участь НПУ в якості єдиного учасника юридичної особи 

Благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ» (код ЄДРПОУ 44766978).  

      2. Уповноважити  Президента НПУ Марченка В.М. взяти від імені НПУ 

участь в Загальних зборах учасників Благодійної організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ 

ТА ЇХ СІМЕЙ» (код ЄДРПОУ 44766978), в тому числі голосувати від імені НПУ 

за прийняття  будь-яких рішень з питань порядку денного Загальних зборах 

учасників БО, в тому числі з питань затвердження статуту БО в новій редакції,  

зміни керівника БО та виконання ним повноважень поза штатом та на 

безоплатній основі, зміни інших відомостей про БО, що містяться в ЄДР, тощо. 

Уповноважити Президента НПУ Марченка В.М. підписати від імені НПУ 

відповідні документи Благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ», в т.ч. 

протоколи Загальних зборах учасників, Статут БО в новій редакції, інші 

необхідні документи, спрямовані на виконання цього рішення. 

Рішення прийнято. 

 

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

подань голів відділень НПУ щодо відзначення нотаріусів заохочувальними 

відзнаками Нотаріальної палати України та Міністерства юстиції України з 

нагоди професійного свята – Дня нотаріату України.  

Долгова З.М. повідомила, що кожного року з нагоди професійного свята - 

Дня нотаріату України відділення НПУ надають свої пропозиції щодо 

кандидатур для нагородження заохочувальними відзнаками НПУ, Президента 

НПУ та Мін’юсту. 

Станом на сьогодні, до НПУ надійшли подання від голів 16 відділень НПУ, 

4-х комісій НПУ (з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності; з питань професійної етики; з міжнародного співробітництва 

нотаріусів; з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва) про 

нагородження нотаріусів відзнаками та нагородами НПУ, Президента НПУ та 

Мін’юсту. 

9 відділень НПУ прийняли рішення не подавати на цей раз подання про 

нагородження нотаріусів до Дня нотаріату. 

Долгова З.М. зазначила, що від члена Ради НПУ Войтовського В.С. надійшли 

пропозиції щодо прийняття альтернативного рішення з приводу відзначення 

нотаріусів в 2022 році, а саме: 

- про скасування в 2022 році відзначення нотаріусів заохочувальними 

відзнаками НПУ та скасування в 2022 році подання відповідних подань до 

Мін’юсту з нагоди професійного свята – Дня нотаріату України; 

- про відзначення нотаріусів за їх участь у волонтерській діяльності та у 

відсічі збройної агресії рф. 



 
 

ВИСТУПИЛИ: Кузьміч Н.В. зазначила, що правління відділення у 

Волинській області прийняло рішення відзначити нотаріусів до Дня нотаріату. 

Так є війна, але паралельно є життя. Народжуються діти, укладаються шлюби, 

відзначаються професійні свята. Нотаріуси з перших днів воєнної агресії не були 

осторонь, а зайняли активну громадянську позицію, займались волонтерством, 

проявляли в різних формах активну підтримку ЗСУ, що слугує тільки престижу 

нашої професії. Тому, дуже важливо з нашого боку проявляти в цей складний час 

необхідну увагу і відзначити наших нотаріусів. 

Балик Т.М. повністю підтримую Кузьміч Н.В. Наше правління також 

прийняло рішення про відзначення нотаріусів нагородами. Це в якійсь мірі , теж 

привід допомогти усім чим можемо, нагадати суспільству що ми із ЗСУ. 

Козаєва Н.М. ми вирішили у цей раз не нагороджувати нотаріусів 

заохочувальними відзнаками. Але вважаємо, що це має бути тимчасово. Що 

стосується відзначення нотаріусів за їх участь у волонтерській діяльності, то на 

сьогодні важко визначити волонтерство по м. Києву. Тому ми утрималися. 

Масловець Л.С. наше правління прийняло рішення нагородити нотаріусів, 

які служать в ЗСУ. Виявити волонтерство серед нотаріусів неможливо, оскільки 

ми щоденно в різних формах допомагаємо нами військовим. 

Ворошина Л.В. підтримую пропозицію Войтовського В.С., щоб не 

направляти подання про нагородження до Мін’юсту. Але відмовитися взагалі від 

заохочення нотаріусів відзнаками НПУ неправильно. 

Самощенко О.А. ми не погоджуємося з пропозиціями Войтовського В.С. 

Скасовувати подання голів, коли є рішення правління відділення, яке не 

суперечить статутним документам НПУ, по крайній мірі, неправомірно, а 

відміняти нагороди- неправильно. Маємо нагороджувати і від НПУ, і від 

Мін’юсту. Щодо волонтерства, то 90 % нотаріусів у тій чи іншій формі 

займаються щоденно волонтерством. 

Дерун К.А. наша професія, це наше повсякденне життя. Багато нотаріусів 

служить чи служило в ЗСУ і не відзначати нотаріусів не правильно. Наше  

відділення планує за рахунок збору коштів від нотаріусів надати допомогу 

військовим до Дня нотаріату. 

Терещенко М.Є. ми повинні підтримати подання і поважати рішення 

відділень щодо нагородження нотаріусів. Висловлюю також побажання, щоб 

Подякою від Президента НПУ було відзначено кожне відділення НПУ. Фактично 

всі відділення у перший час війни взяли на себе нагальні проблеми нотаріусів в 

областях. 

Бернацька І.М. підтримую необхідність відзначення нотаріусів як 

заохочувальними відзнаками НПУ, так і Мін’юсту і прошу підтримати рішення 

відділень. Кожен має свою мотивацію. 

Також прошу відзначити подякою НПУ усіх членів Комісії з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності. В цей важкий час члени 

Комісії внесли значний вклад в укріплення професії та в ситуацію, яка дала 

можливість нотаріусам працювати на належному рівні. 



 
 

Бунякіна О.В. підтримую рішення відділень про нагородження нотаріусів. 

Вважаю, що саме Мін’юст має відмітити голів відділень за те, що система 

нотаріату працює і за те, який ми сьогодні маємо результат. 

Кирилюк О.Ю. підтримую висловлені думки щодо необхідності 

нагородження нотаріусів і усіх членів Комісії аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності заохочувальними відзнаками. 

Марченко В.М. звернувся до членів Ради і запропонував проголосувати одну 

з двох пропозицій та ухвалити рішення : 

 

1). Підтримати рішення відділень НПУ та подання голів відділень щодо  

нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками та нагородами 

Нотаріальної палати України та Міністерства юстиції України з нагоди Дня 

нотаріату  України.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «ПРОТИ» - 1 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю.,  

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Бунякіна О.В., Апалько М.Ю.,  

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., 

Козаєва Н.М., Дерун К.А.,  

Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Барсков А.В., 

Левенець Т.П., Спірідович А.М., 

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. 

Войтовський В.С.  

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення відділень НПУ та подання голів про 

нагородження заохочувальними відзнаками та нагородами Нотаріальної палати 

України та Міністерства юстиції України з нагоди Дня нотаріату України 

наступних кандидатур : 

 

Подяка Нотаріальної палати України: 

 

1. Бабич Наталія Григорівна, приватний нотаріус Ковельського районного 

нотаріального округу Волинської області; 
2. Якуба Юрій Антонович, приватний нотаріус Дніпровського міського 

нотаріального округу Дніпропетровської області; 



 
 

3. Мельников Олександр Жанович, державний нотаріус Другої 

синельниківської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області; 
4. Іванов Олександр Іванович, приватний нотаріус Дніпровського міського 

нотаріального округу Дніпропетровської області; 
5. Андрух Ірина Валеріївна, приватний нотаріус Криворізького районного 

нотаріального округу Дніпропетровської області; 
6. Покинтелиця Дмитро Володимирович, приватний нотаріус 

Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 
7.  Нянчур Сергій Миколайович, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області; 

     8.Рижков Олександр Олександрович, приватний нотаріус Бахмутського 

районного нотаріального округу Донецької області; 
9.Секереш Наталія Вікторівна, приватний нотаріус Берегівського 

районного нотаріального округу Закарпатської області; 

10.Колотуха Людмила Степанівна, приватний нотаріус Ужгородського 

міського нотаріального округу Закарпатської області; 

11.Нещасна Тетяна Миколаївна, приватний нотаріус Обухівського 

районного нотаріального округу Київської області; 

12.Панасюк Лора Степанівна, приватний нотаріус Кропивницького 

районного нотаріального округу Кіровоградської області; 

13.Макушев Сергій Павлович, приватний нотаріус Вознесенського 

районного нотаріального округу Миколаївської області; 

14.Перчеклій Інесса Миколаївна приватний нотаріус Одеського районного 

нотаріального округу Одеської області; 

15.Матросова Андріана Миколаївна, приватний нотаріус Рівненського 

районного нотаріального округу; 

16.Онопрієнко Анна Вікторівна, приватний нотаріус Сумського міського 

нотаріального округу; 

17.Бадер Лілія Володимирівна, приватний нотаріус Тернопільського 

міського  нотаріального округу; 

18.Мирошніченко Тетяна Петрівна, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу Харківської області 

19.Твердохліб Галина Григорівна, приватний нотаріус Хмельницького 

міського нотаріального округу; 

20.Твердушкін Руслан Дмитрович, приватний нотаріус Дністровського 

районного нотаріального округу Чернівецької області; 

21.Красногор Олександр Володимирович, приватний нотаріус 

Чернігівського міського нотаріального округу; 

22.Берзінь-Усова Ірина Анатоліївна, приватний нотаріус Краматорського 

районного нотаріального округу Донецької області; 

23.Зарубова Світлана Олексіївна, приватний нотаріус Сватівського 

районного нотаріального округу Луганської області; 

24.Нестерович Ольга Іллівна, приватний нотаріус Херсонського міського 

нотаріального округу. 

 



 
 

Почесна грамота Нотаріальної палати України: 

 

1.Грудзевич Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус Луцького 

районного нотаріального округу Волинської області; 

2.Кот Борис Анатолійович, приватний нотаріус Дніпровського міського 

нотаріального округу Дніпропетровської області; 

3.Лозенко Валентина Володимирівна, приватний нотаріус Дніпровського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 

4.Гнатенко Вiкторiя Леонiдiвна, приватний нотаріус Краматорського 

районного нотаріального округу Донецької області; 

5.Гуледза Андрій Георгійович, приватний нотаріус Мукачівського 

районного нотаріального округу Закарпатської області; 

6.Бурлака Олег Вікторович, приватного нотаріуса Броварського районного 

нотаріального округу Київської області; 

7.Яценко Ярослав Вікторович, приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області; 

8.Коноваленко В’ячеслав Вікторович, приватний нотаріус Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області; 

9.Дєордієва Ірина Вікторівна приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу; 

10.Сержант Богдан Миколайович, приватний нотаріус Рівненського 

районного нотаріального округу; 

11.Кравець Тетяна Володимирівна, приватний нотаріус Тернопільського 

районного  нотаріального округу; 

12.Шеметова Ольга Володимирівна, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу;  

13.Лучковська Тамара Миколаївна, приватний нотаріус Хмельницького 

міського нотаріального округу; 

14.Зеленський Сергій Миколайович, приватний нотаріус Прилуцького 

районного нотаріального округу Чернігівської області. 

 

Подяка Міністерства юстиції України: 

 

1.Ходачинський Роман Олександрович, приватний нотаріус Луцького 

районного нотаріального округу Волинської області;  

2.Гайворонська Тетяна Олександрівна, завідувач Шостої дніпровської 

державної нотаріальної контори Дніпропетровської області; 

3.Чернишова Вiкторiя Валерiївна, приватний нотаріус Марiупольського 

районного нотаріального округу Донецької області; 

4.Грин Ніку Михайлович, приватний нотаріус Тячівського районного 

нотаріального округу Закарпатської області; 

5.Наваліхіна Олена Олександрівна, завідувач Славутицької міської 

державної нотаріальної контори Київської області;  

6.Воробей Тетяна Петрівна, завідувач Іванківської районної державної 

нотаріальної контори Київської області; 



 
 

7.Потьомкіна Ірина Анатоліївна, приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області; 

8.Барсков Артем Вікторович, приватний нотаріус Миколаївського міського 

нотаріального округу Миколаївської області; 

9.Тихомирова Катерина Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу; 

10.Олинець Володимир Петрович, приватний нотаріус Рівненського 

районного нотаріального округу; 

11.Круліковський Андрій Іванович, приватний нотаріус Рівненського 

міського нотаріального округу; 

12.Мартюк Ігор Зіновійович, приватний нотаріус Тернопільського 

районного нотаріального округу; 

13.Нагорна Тетяна Володимирівна, приватний нотаріус Хмельницького 

міського нотаріального округу; 

14. Доля Наталія Миколаївна, завідувач Семенівської районної державної 

нотаріальної контори Чернігівської області; 

15. Гордійко Олена Петрівна, приватний нотаріус Корюківського районного 

нотаріального округу Чернігівської області. 

 

 

Почесна грамота Міністерства юстиції України: 

 
1.Дильний Ігор Георгійович, приватний нотаріус Володимир- Волинського 

районного нотаріального округу  Волинської області; 

2.Апалько Марина Юхимiвна, приватний нотаріус Марiупольського 

районного нотаріального округу Донецької області; 

3.Куліков Михайло Віталійович, приватний нотаріус Ужгородського 

районного нотаріального округу Закарпатської області; 

4.Гура Максим Григорович приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу Запорізької області; 

5.Величко Оксана Леонідівна, приватний нотаріус Білоцерківського 

районного нотаріального округу Київської області; 

6.Нестеренко Світлана Анатоліївна, приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області; 

7.Карцева Наталя Олександрівна, приватний нотаріус Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області; 

8. Левенець Тетяна Пилипівна приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу; 

9.Рудніцький Андрій Ярославович, заступник завідувача Першої 

тернопільської державної нотаріальної контори; 

10.Байрачний Андрій Іванович, приватний нотаріус Хмельницького 

міського нотаріального округу. 

Рішення прийнято. 

 



 
 

2). Скасувати в 2022 році подання до Міністерства юстиції України з нагоди 

професійного свята – Дня нотаріату України. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 15 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Дерун К.А., 

Пивавар В.А., 

Негра О.А., 

Войтовський В.С. 

Марченко В.М.,  Суханова 

Т.О., Бунякіна О.В., 

Апалько М.Ю.,  Заріцька 

Є.О., Парамонов О.В., 

Козаєва Н.М.,  Пульний 

С.М., Пилипенко Ю.П., 

Левенець Т.П., Спірідович 

А.М., Бернацька І.М., 

Оксанюк А.А., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В. 

Ворошина Л.В. 

Рішення не прийнято. 

4. СЛУХАЛИ: Директора ТОВ «Радник» Мартюк Л.О. звіт ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник» про діяльність за період 2020-2021 

роки. 

Мартюк Л.О. повідомила, що Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інститут підвищення професійного рівня «Радник», скорочене найменування – 

ТОВ «ІППР «РАДНИК», було створене згідно з рішенням Ради Нотаріальної 

палати України від 12 червня 2020 року (протокол № 68) для реалізації завдань, 

визначених Статутом НПУ, зокрема щодо забезпечення підвищення 

професійного рівня нотаріусів.  

Рішенням учасника (засновника) № 1 від 21 липня 2020 року було 

затверджено Статут ТОВ «Радник», який наразі діє в новій редакції, 

затвердженій рішенням № 2 від 04 серпня 2020 року.  

ТОВ «ІППР «РАДНИК» було зареєстровано Шевченківською районною у 

місті Києві державною адміністрацією 23 липня 2020 року за № 

10741020000092119, присвоєно ідентифікаційний код в Єдиному державному 

реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 43723411.  

Підвищення професійного рівня розпочато 22 вересня 2020 року.  

Загалом протягом неповних 4 місяців 2020 року проведено 16 семінарів, в 

яких брали участь 786 нотаріусів, їх помічників та державних реєстраторів.  

Вже наступного, 2021 року, ТОВ «ІППР «РАДНИК» було проведено 53 

семінари, загальна кількість слухачів зросла до 3704 осіб, до читання лекцій, крім 

вищевказаних фахівців, запрошувалися науковці. 

Слід зазначити, що в 2021 році було два періоди посиленого карантину через 

пандемію Covid-19 (весняний та осінній), коли заборонялося відвідування 

закладів освіти і проведення масових заходів. Це звичайно ж вплинуло на 

кількість семінарів та їх учасників. 



 
 

З початку 2022 року, станом на 6 липня, проведено 12 семінарів для 751 

нотаріусів, їх помічників та державних реєстраторів, в тому числі 1 семінар на 

виїзді в Закарпатті. 

В планах ТОВ «ІППР «РАДНИК» на мирний час є розробка нових 

універсальних та вузькоспеціалізованих під різні категорії слухачів програм 

навчання, розширення кола лекторів, географії проведення семінарів, у тому 

числі закордоном, та зміцнення навчальної бази. 

Фінансові показники діяльності ТОВ «ІППР «РАДНИК»  містяться у звіті, 

який було розіслано членам  Ради НПУ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Войтовський В.С. я хочу побачити більш детальний 

фінансовий звіт, зокрема куди витрачалися кошти. 

Мартюк Л.О.  в перші роки налагоджувалася робота і кошти  в основному 

спрямовувалися  на розвиток  ТОВ, створення сайту, проведення заходів, оплату 

лекторам та інше.  

Балик Т.М. будь- ласка надайте нам інформацію щодо виплат лекторам. 

Мартюк Л.О. ця інформація може мною оприлюднюватися тільки зі згоди  

таких осіб. 

Балик Т.М. чим ви можете передбачити що це конфіденційна інформація. 

Мартюк Л.О. це передбачено цивільно-правовими угодами. 

Кирилюк О.Ю. надайте будь- ласка договір, який ви заключали з лекторами.  

 Чи були залучені до організації семінарів працівники апарату? 

Мартюк Л.О. так,  в деяких випадках допомогу мені надавали  працівники 

апарату, але не часто. 

Кирилюк О.Ю. надайте будь – ласка інформацію, коли ви залучали 

працівників апарату. Це не мені особисто цікаво, а мене запитують. 

Балик Т.М. дайте нам перелік лекторів, а ми в них запитаємо чи можемо ми 

цю інформацію отримати.  

Войтовський В.С. я хочу побачити первинні документи. І я піднімав це 

питання ще в грудні місяці, зараз липень. 

Ворошина Л.В. Валентин, ви хочете провести аудит, чи вас цікавить якась 

конкретна особа? Давайте будемо об’єктивними. Два роки була пандемія. Любу 

справу, щоб поставити на ноги потрібно три роки, пройшло два. Давайте замовим 

аудит і витратимо ще кошти. 

Мартюк Л.О. дивіденди не виплачувалися. При створенні інституту НПУ 

ввійшла засновником із статутним капіталом 5000 гривень. Статутний фонд 

недоторканий.  ТОВ розвивається тільки на моїй власній ініціативі. 

Войтовський В.С., я не можу сказати чи ефективно працює Радник по цьому 

звіту. Ми хочемо, щоб нам надали документи по витратах по конкретних 

позиціях.  

Терещенко М.Є. ніхто не вимагає ефективності. Валентин я так розумію, Ви 

вимагаєте більш конкретного зазначення цифр. 

Балик Т.М. будь -ласка дайте те, що ми просим. 



 
 

Ворошина Л.В. давайте завершувати і звернулася до Мартюк Л.О. Є баланс 

ТОВ «Радника» за рік. В рамках річного балансу розшифруйте членам Ради всі 

витрати ТОВ «Радника» по статтям на наступному засіданні.   

Марченко В.М. звернувся до Мартюк Л.О. і  запропонував повернутися 

знову до розгляду  цього питання  на наступному засіданні.  Директору Мартюк 

Л.О. підготувати і надати конкретну інформацію по витратам згідно річного 

балансу, а також іншу інформацію  з урахуванням вимог членів Ради. 

 

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

відділень НПУ про звільнення від сплати членських внесків та списання 

безнадійної заборгованості.  

у зв’язку з воєнним станом в Україні 

- за поданням голови відділення НПУ в Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Куранкову Дар’ю Миколаївну в зв’язку з тим, 

що вона не працювала згідно Указу Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на період з 01.03.2022 року 

до 31.05.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 2250,02 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Куранкова Костянтина Миколайовича, в 

зв’язку з тим, що вона не працювала згідно Указу Президента України № 64/2022 

від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на період з 01.03.2022 

року до 31.05.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 1166,02 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Куранкову Ольгу Миколаївну, в зв’язку з тим, 

що вона не працювала згідно Указу Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на період з 01.03.2022 року 

до 31.05.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 2124,02 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Костенко Ірину Михайлівну на період з 

01.03.2022 року до 01.08.2022 року в зв’язку з тим, що вона перебувала в зоні 

проведення бойових дій, нотаріальну діяльність не здійснювала, має скрутне 

матеріальне становище (пошкоджений офіс та житловий будинок). 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - відсутня. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Амбарнову Людмилу Михайлівну на період з 

01.03.2022 року до 01.05.2022 року в зв’язку з тим, що вона перебувала в зоні 



 
 

проведення бойових дій, нотаріальну діяльність не здійснювала, має скрутне 

матеріальне становище. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 2166,68 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Мороз Тетяну Володимирівну на період з 

01.03.2022 року до 01.05.2022 року в зв’язку з тим, що вона перебувала в зоні 

проведення бойових дій, нотаріальну діяльність не мала можливості 

здійснювати. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 1082,68 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Коваленко Тетяну Миколаївну на період з 

01.03.2022 року до 01.07.2022 року в зв’язку з тим, що вона перебувала в зоні 

проведення бойових дій, нотаріальну діяльність не мала можливості 

здійснювати. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 2150,02 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Другої 

Чернігівської державної нотаріальної контори Шатунову Світлану 

Миколаївну на період з 01.03.2022 року до 01.06.2022 року в зв’язку з тим, що 

вона перебувала в зоні проведення бойових дій, нотаріальну діяльність не 

здійснювала, має скрутне матеріальне становище (11 березня 2022 року 

пошкоджений мій приватний будинок шляхом влучення ракети, вбито вітчима, 

контужено сина). 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 1077,35 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Скрипка Олену Олексіївну, на період березень 

- квітень 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності внаслідок 

введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року та активної фази 

військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 1614,02 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Ковтун Клару Вадимівну на період березень - 

травень 2022 року, у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності внаслідок 

введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року та активної фази 

військової агресії російської федерації, та перебувала в зоні проведення бойових 

дій, нотаріальну діяльність не здійснювала, маю скрутне матеріальне становище. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 6691, 69 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Богушевич Наталію Віталіївну на період 

березень - квітень 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності 



 
 

внаслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року та активної 

фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 3510,88 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Коваленко Ірину Миколаївну на період 

березень - грудень 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності 

внаслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року та активної 

фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 2958,31 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко Олени  

Анатоліївни: 

у зв'язку з воєнним станом, проведенням бойових дій та тимчасовою 

окупацією частини Харківської області та неможливістю вчиняти переважну 

більшість нотаріальних дій нотаріусами Харківської області, звільнити від 

сплати внесків нотаріусів Харківської області з 1 березня 2022 року до 

01.06.2022 року; 

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

31.12.2022р.) нотаріусів міста Харкова та Харківської області, що не працювали 

та змушені були покинути свої нотаріальні округи у зв’язку з проведенням 

бойових дій та які подали заяви про списання (звільнення) від сплати членських 

внесків. 

1. Чепу Марину Віталіївну  

2. Назаренко Ольгу Олександрівну  

3. Козову Юлію Юріївну  

4. Кутову Дарину Олексіївну  

5. Даньшину Катерину Іванівну  

6. Ахадову Арзу Юсіф Кизи  

7. Бондаренка Олександра Івановича  

8. Бондаренко Олену Василівну  

9. Вільхового Романа Миколайовича 

10. Глуховцеву Наталію Володимирівну 

11. Іноземцеву Ритту Миколаївну  

12. Квасник Оксану Олександрівну  

13. Кулієву Людмилу Леонідівну  

14. Лєщєнко Оксану Юріївну 

15. Левковець Олену Львівну  

16. Літус Ганну Олександрівну  

17. Лученко Аліну Михайлівну 

18. Мараєву Яну Володимирівну  

19. Онищенко Світлану Володимирівну 

20. Саєнко Наталію Петрівну  

21. Саутенко Наталію Владиславівну  

22. Синельникову Євгенію Євгеніївну  



 
 

23. Ярмак Олену Олександрівну  

24. Литвин Ганну Романівну  

25. Арістову Ірину Володимирівну  

26. Аверіну Маріанну Едуардівну  

27. Парфенкову Ірину Володимирівну 

28. Анікєєвау Дінару Анатоліївну 

29. Герасименко Тетяну Леонідівну 

30. Лантьєву Віру Валентинівну 

31. Іванову Ольгу Володимирівну 

32. Ушивець Ольгу Юріївну 

33. Гаврилова Едуарда Валентиновича 

34. Гаврилову Світлану Анатоліївну 

35. Соломко Сергія Івановича 

36. Жицьку Яну Євгенівну 

37. Юрченко Олену Миколаївну 

38. Лавроненка Юрія Петровича 

39. Гуменну Олену Іванівну 

40. Малікову Олену Костянтинівну 

41. Дряпко Ольгу Олександрівну 

42. Коваль Олену Євгенівну 

43. Поляк Дмитра Васильовича 

44. Горша Анжелу Олександрівну 

45. Шатернікову Тетяну Миколаївну 

46. Машкову Світлану Леонідівну 

47. Саварінську Наталію Вікторівну 

48. Смоляну Валерію Валеріївну 

49. Слюсар Людмилу Олександрівну 

50. Смірнову Євгенію Сергіївну 

51. Саврасову Інну Олександрівну 

52. Сарапас Наталю Борисівну 

53. Смирнову Юлію Олегівну 

54. Смородську Наталію Анатоліївну 

55. Тельпіс Ольгу Вікторївну 

56. Герасимову Оксану Олегівну 

57. Лавінду Наталію Олександрівну 

58. Ништик Людмилу Олександрівну 

59. Задоріну Вікторію Вікторівну 

60. Оксендлєр Ольгу Борисівну 

61. Шевченко Вікторію Юріївну 

62. Хотенець Юлію Анатоліївну 

63. Мусієнко Олену Іванівну 

64. Тонку Марину Олександрівну 

65. Гусейнову Елладу Геннадіївну 

66. Луценко Вікторію Сергіївну 

67. Поліщук Олену Валентинівну 



 
 

68. Полехіну Аллу Миколаївну 

69. Погрібну Тетяну Петрівну 

70. Фесенко Оксану Юріївну 

71. Тимофєєву Олену Василівну 

72. Горішнія Євгенія Вікторовича 

73. Малолітко Тетяну Павлівну 

74. Милицю Марію Леонідівну 

75. Мацокіну Наталію Олексіївну 

76. Маслову Катерину Миколаївну 

77. Товстолужську Оксану Володимирівну 

78. Калінчук Ірину Володимирівну 

79. Гриб Надію Миколаївну 

80. Прядко Олесю Сергіївну 

81. Захарченко Вікторію Євгеніївну 

82. Ліпінську Ілону Едуардівну 

83. Яровинську Кристину Вікторівну 

84. Черняєву Аллу Олександрівну 

85. Щавлєву Ірину Володимирівну 

86. Черняєва Віталія Андрійовича 

87. Железняк Ларису Вячеславівну 

88. Шевцова Сергія Олександровича 

89. Голик Світлану Віталіївну 

90. Гуменну Анну Анатоліївну 

91. Одарченко Марину Сергіївну 

92. Салімовську Марину Миколаївну 

93. Винниченко Вікторію Іванівну 

94. Підлісну Ірину Володимирівну 

95. Козиреву-Кравченко Жанну Володимирівну 

96. Безуглу Світлану Олександрівну 

97. Карташову Світлану Іванівну 

98. Харченко Ларису Анатоліївну 

99. Шишко Наталію Михайлівну 

100. Чистова Сергія Юрійовича 

101. Цидибрагу Сергія Олександровича 

102. Зінченко Риму Павлівну 

103. Юдіну Олену Сергіївну 

104. Бистрицьку Аллу Петрівну 

105. Ільїну Ілону Миколаївну 

106. Бовдуй Ольгу Олексіївну 

107. Носову Олену Володимирівну 

108. Котлярову Ольгу Миколаївну 

109. Подкуйко Тетяну Володимирівну 

110. Кононову Ольга Валеріївну 

111. Качур Анну Володимирівну 

112. Кривошеїну Ірину Миколаївну 



 
 

113. Коробець Олену Миколаївну 

114. Башинську Людмилу Василівну 

115. Гаврилюк Наталію Володимирівну 

116. Волкову Світлану В’ячеславівну 

117. Алейнікову Ларису Петрівну 

118. Власенко Ірину Вадимівну 

119. Корсун Ольгу Сергіївну 

120. Антропову Марину Олександрівну 

121. Кантемир Ірину Олексіївну 

122. Десятниченка Олега Володимировича 

123. Десятніченко Ірину Вікторівну 

124. Сущенка Василя Володимировича 

125. Борисенко Вікторію Сергіївну 

126. Адамову Людмилу Антонівну 

127. Макушеву Наталію Віталіївну 

128. Гаврильєва Володимира Івановича 

129. Соболєву Аліну Вікторівну 

130. Гончаренко Надію Юльянівну 

131. Івакіну Тетяну Валентинівну 

132. Сібільову Святославу Михайлівну 

133. Мустафаєву Есміральду Бахлул-Кизи 

134. Бугайову Людмилу Яківну 

135. Олійник Наталію Максимівну 

136. Єрмакову Лілію Сергіївну 

137. Клопотову Ларису Юріївну 

138. Драгу Юлію Георгіївну 

139. Литвинову Інну Вікторівну 

140. Бервено Ніну Іванівну 

141. Коновалову Тетяну Василівну 

142. Зубарєва Ігора Юрійовича 

143. Стрельцову Олену Олександрівну 

 

- за поданням виконуючого обов’язки голови відділення НПУ в Миколаївській 

області Барскова Артема Вікторовича:  

Звільнити від сплати членських внесків (у період з 01.03.2022р. до 31.07.2022 

року) нотаріусів міста Миколаєва та Миколаївської області, що не працювали та 

змушені були покинути свої нотаріальні округи у зв’язку з проведенням бойових 

дій та які подали заяви про списання (звільнення) від сплати членських внесків 

згідно додатку №1. 

1. Матвєєву Інну Миколаївну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

1081,26 грн. 

2. Коноваленка В’ячеслава Вікторовича, Миколаївський міський 

нотаріальний округ - 1510,10 грн. 

3. Пехлак Оксану Володимирівну, Миколаївський міський нотаріальний 

округ - 2704,72 грн. 



 
 

4. Берднікову Аллу Юріївну, Миколаївський районний нотаріальний округ - 

2080,84 грн.  

5. Філіпенко Олену Геннадіївну, Миколаївський міський нотаріальний округ 

- 3250,02 грн. 

6. Сазонову Маргариту Борисівну, Миколаївський міський нотаріальний 

округ - 2166,62 грн. 

7. Іваненко Світлану Василівну, Миколаївський міський нотаріальний округ 

- відсутня. 

8. Швейнову Наталю Сергіївну, Миколаївський міський нотаріальний округ 

- 2698,70 грн. 

9. Помазан Яну Валеріївну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

2166,68 грн. 

10. Бут Тетяну Вікторівну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

3249,27 грн.  

11. Краснікову Оксану Олександрівну, Миколаївський районний (державний 

нотаріус) нотаріальний округ - 2252,64 грн. 

12. Штефанко Тетяну Арионівну, Миколаївський міський нотаріальний 

округ - 3250,02 грн. 

13. Ніку Наталю Вікторівну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

1504,10 грн. 

14. Шиліну Галину Миколаївну, Миколаївський міський нотаріальний округ 

- 2704,70 грн. 

15. Балкіну Олену Людвігівну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

1936,52 грн. 

16. Агапітову Катерину Володимирівну, Миколаївський міський 

нотаріальний округ - 3729,31 грн. 

17. Жебрак Оксану Вікторівну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

3233,40 грн. 

18. Дуброву Тетяну Іванівну, Миколаївський міський нотаріальний округ - 

1232,94 грн. 

19. Савченка Ігора Миколайовича, Миколаївський міський нотаріальний 

округ - 2708,05 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

  1.Відділення НПУ в м. Києві просить прийняти рішення про припинення 

нарахування внесків вказаним у списку нотаріусам, а у випадку нарахування 

заборгованості прийняти рішення про перерахунок або списання за відповідний 

період (надано наказ ЦМРУЮ від 17.03.2022 р. №233/6 зі списком нотаріусів 

КМНО, які тимчасово зупинили свою нотаріальну діяльність з причини воєнного 

стану) : 
  
1. АЗАРОВІЙ Наталії Ігорівні з 01.03. по 30.04.22; 

2. ЗЕЛЕНСЬКІЙ Каріні Андріївні з 01.04. по 31.05.2022; 

3. БОВА Альоні  Вікторівні з 01.03. по 31.03.2022; 



 
 

4. ГЕРАСИМЕНКО Катерині Володимирівні з 01.03.по 31.05.2022; 

5. ГОНЧАРЕНКО Світлані Юріївні з 01.03. по 30.04.2022; 

6. ЗЕЛЕНСЬКІЙ Каріні Андріївні з 01.03.по 31.05.2022; 

7. ЗУБКО Ірині Іванівні з 01.03. по 31.03.2022; 

8. КРПЕЯН Лусіне Рафаелівні  з 01.04. по 30.06.2022; 

9. КУЗОРА Вікторії Тимофіївні з 01.04. по 30.06.2022; 

10. МАЖУГА Владиславу Юрійовичу з 01.03. по 31.03.2022; 

11. МАЙОРОВОЇ Алли Володимирівни з 01.03.по 30.04.2022; 

12. МАРТИШЕНКО Світлані Станіславівні  з 01.03.по 31.05.2022; 

13. ОРЕЛ Олені Володимирівні 01.03.по 30.04.2022; 

14. ОПАНАСЕНКО Костянтину Івановичу з 01.03.по 30.04.2022; 

15. ПОРОХНЯК Аллі Василівні з  01.03. по 31.05.2022; 

16. ПОСТОЛ Наталії Іванівні з 01.03.по 30.04.2022; 

17. САХМАН Тетяні Вікторівні з 01.03.по 31.03.2022; 

18. СЕДЛЕЦЬКІЙ Тетяні Анатоліївні з 01.03.по 31.05.2022; 

19. СЕРГЄЄВІЙ-КОЖУХОВСЬКІЙ Надії Вікторівні з 01.03. по 31.05.2022; 

20. СЕРЕДА Вікторії Георгіївні з 01.03. по 31.05.2022; 

21. СИТНИЦЬКІЙ Тамілі Олександрівні з 01.03.по 30.04.2022; 

22. СКЛЯР Оксані Станіславівні з 01.03 по 31.03.2022; 

23. СКУТЕЛЬНИК Вірі Миколаївні з 01.04. по 31.05.2022; 

24. ТАРАСОВІЙ Юлії Георгіївні з 01.03.по 30.04.2022; 

25. ХИЛЯ Оксані Володимирівні з 01.03.по 31.05.2022; 

26. ЧЕРЛЕНЮХ Людмилі Василівні з 01.03.по 31.03.2022; 

27. ЯРЕМЧУК Марині Володимирівні з 01.03. по 31.05.2022.  

 

  2. Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів КМНО, що не 

працювали,  за період з 01.04.2022 по 31.08.2022: 

     1.БАРАМІЮ Ніно Геннадіївну - заборгованість відсутня; 

            2.БАСЕНКО Катерину Олександрівну-заборгованість відсутня; 

            3.ГЕРАСИМЧУКА Володимира Вікторовича-заборгованість 2650,02 грн; 

            4.ГЛАДІЙ Ірину Валентинівну - заборгованість 3250,02 грн; 

            5.ГОЛІЙ Людмилу Ігорівну - заборгованість 1029,73 грн; 

            6.ГОНЧАРЕНКО Тетяну Миколаївну - заборгованість відсутня; 

  7.ДМІТРІЄВУ Олену Миколаївну - заборгованість 2166,60 грн; 

  8.ДРІЖЧАНУ Юлію Ігорівну - заборгованість відсутня; 

  9.ДУМАНСЬКУ Анну Василівну – заборгованість відсутня; 

 10.ЄГОРОВА Андрія Володимировича - заборгованість 869,02 грн; 

 11.ЄРМАКОВИЧ Вікторію Володимирівну- заборгованість 6250,02 грн; 

12.ЖДАН Людмилу Леонідівну – заборгованість  2313,60 грн; 

13.ЗУБКОВУ Олену Єгорівну- заборгованість 1625,02 грн; 

14.КОЛІЖУК Олену Олександрівну - заборгованість 2250,02 грн; 

15.КОНОВУ Наталі Анатоліївну - заборгованість 2208,27 грн; 

16.КОТЮК Ірину Володимирівну - заборгованість 7250,02 грн; 

17.ЛИТВИН Валентину Геннадіївну - заборгованість 5249,84 грн; 

18.ЛЮБАРСЬКУ Наталію Василівну - заборгованість 1818,93 грн; 



 
 

19.НЕВЕЧЕРІ Валентину Григорівну - заборгованість 1855,87 грн; 

20.ПАВЛЕНКО Людмилу Василівну - заборгованість 1083,26 грн; 

21.ПУГАЧОВУ Катерину Станіславівну - заборгованість 2708,35 грн; 

22.ПШЕНИЧНУ Вікторію Романівну - заборгованість 11,51 грн; 

23.СЕЛЕЗНЬОВУ Олену Марківну - заборгованість 16 680,69 грн; 

24.СЕНЬ-СИЛКИ Ірину Валеріївну – заборгованість відсутня; 

25.СКОРИК Ольгу Миколаївну - заборгованість відсутня; 

26.СПАСЬКУ Марину Олександрівну - заборгованість 3250,02 грн; 

27.ТЕУТУ Євгенію Павлівну - заборгованість відсутня; 

28.ТІТАРЕНКО Дар’ю Ігорівну - заборгованість 2249,94 грн. 
 

- за поданням голови відділення НПУ в Чернівецькій області Блауш Наталії 

Зіновіївни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Суружіу Максима Дмитровича від 01.07.2022 

р. на час зупинення приватної нотаріальної діяльності у зв’язку зі службою у 

Збройних силах України. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 1790,39 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу Київської області Савельєву Галину 

Василівну з 01.03.2022 р. по 31.12.2022 рік у зв’язку з тимчасовою окупацією 

міста Буча, Київської області та пошкодженням і розграбуванням особистого 

майна. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 1056,56 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу Київської області Короля Руслана 

Анатолійовича з 01.03.2022 р. по 31.12.2022 рік у зв’язку з тимчасовою 

окупацією міста Бородянка, Київської області та пошкодженням і 

розграбуванням його офісного майна. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 1064,76 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни: 

звільнити від сплати членських внесків приватних та державних нотаріусів 

Запорізької області з територій, що перебувають в тимчасовій окупації з                          

01 березня 2022 року до закінчення військового стану згідно списку:  

 

1. Ліпко Наталія Володимирівна - Василівський районний нотаріальний 

округ  

2. Васильцова Олена Павлівна - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 



 
 

 3. Дмитренко Марина Рафаелівна - Бердянський районний нотаріальний 

округ  

4. Малярчук Наталя Миколаївна - Мелітопольський районний 

нотаріальний округ  

5. Малихіна Тетяна Анатоліївна- Мелітопольський районний нотаріальний 

округ  

6.Мозгіна Ольга Петрівна - Мелітопольський районний нотаріальний округ 

7.Чудська Оксана Олегівна - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

8. Железняк Ольга Іванівна - Василівський районний нотаріальний округ 

 

у зв’язку з хворобою та лікуванням: 

- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області Бунякіної 

Олени Валентинівни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

Нікопольської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області 

Ткачову Людмилу Павлівну у зв’язку із хворобою, що потребує постійного 

лікування (онкологія) з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (12 місяців). 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік  3485,09 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Бердичівської 

державної нотаріальної контори  Житомирської області Пшеничну Єлизавету 

Сергіївну у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи, і має постійні витрати на 

лікування та відновлювальну терапію з 01.08.2022 року по 31.12.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік відсутня. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

Звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Рубанову Ірину Романівну з причини важкого 

онкологічного захворювання та встановлення 2 групи інвалідності, з 01.01.2022 

року по 31.12.2022 рік. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік - 4250,02 грн. 

     

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 заступника завідувача Десятої 

київської державної нотаріальної контори Гаєвську Ольгу Олександрівну за 

період з  01.01.2022 р. по 31.03.2022 р. з причини зупинення нотаріальної 

діяльності у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 1665,07 грн. 

 



 
 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Третьої 

запорізької державної нотаріальної контори Трипольську Катерину 

Костянтинівну з 01.01.2022 року по 22.10.2024 рік на період декретної 

відпустки. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 2371,81 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко Олени 

Анатоліївни:  

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Гуру Тетяну Олегівну на період з 01.05.2022 

року по 01.05.2025 року у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 2991,10 грн. 

 

у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності: 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса П’ятнадцятої 

київської державної нотаріальної контори Прядко Тетяну Андріївну з 01 червня 

2022 року по 31 грудня 2022 року. Перерахувати її заборгованість зі сплати 

членських внесків  з 01.11.2019 р. по 21.03.2021 ( у цей період  вона не 

працювала).  

   Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – відсутня. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Лисань Світлану Святославівну у зв'язку з 

зупиненням нотаріальної діяльності з 27.02.2022 р. на період з 01 березня 2022 

до припинення військового стану. 

Заборгованість станом на 01.07.2022 рік – 1201,85 грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 27 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Апалько М.Ю., Бунякіна О.В.,  

Заріцька Є.О., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Козаєва Н.М., 

Дерун К.А.,  Балик Т.М., 

Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., 

Левенець Т.П., Спірідович А.М., 

Бернацька І.М., Ворошина Л.В., 

Пивовар В.А., Самощенко О.А.,  

 Парамонов О.В., Барсков 

А.В. 



 
 

Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В., Войтовський 

В.С., Бадахов Ю.Н. 

 

УХВАЛИЛИ:  Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів згідно 

списку на підставі подань голів відділень НПУ за період, зазначений у питанні  5 

порядку денного.  
Рішення прийнято. 

6. Різне.                                                                                                                                                                     

6.1. Про розгляд заяви члена Ради НПУ Бельдєя М.І. (Доповідач: Марченко 

В.М.). 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. зачитав заяву Бельдєя М.І. про складання ним 

повноважень члена Ради НПУ з 16 червня 2022 року у зв’язку з припиненням 

нотаріальної діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 28 «ПРОТИ» - 1 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Бунякіна О.В.,  Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець 

Л.С., Кіцула О.М., Козаєва Н.М., 

Дерун К.А.,  Балик Т.М., Пульний 

С.М., Пилипенко Ю.П., Барсков 

А.В., Левенець Т.П., Спірідович 

А.М., 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. 

Апалько М.Ю.  

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження члена Ради НПУ Бельдєя М.І. з                

16 червня 2022 року у зв’язку з припиненням ним нотаріальної діяльності. 

Рішення прийнято. 



 
 

6.2 ВИСТУПИВ: Президент НПУ Марченко В.М. про розгляд заяви члена 

Комісії НПУ з питань співробітництва з органами влади та місцевого 

самоврядування Бадахова Ю.Н. 

Марченко В.М. зачитав заяву Бадахова Ю.Н про вихід зі складу Комісії НПУ 

з питань співробітництва з органами влади та місцевого самоврядування за 

власним бажанням. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 28 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

Апалько М.Ю., Бунякіна О.В.,  

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., 

Козаєва Н.М., Дерун К.А., Балик 

Т.М., Пульний С.М., Пилипенко 

Ю.П., Барсков А.В., Левенець 

Т.П., Спірідович А.М., 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 В.С. 

УХВАЛИЛИ:  Задовольнити заяву Бадахова Ю.Н. про вихід зі складу 

Комісії НПУ з питань співробітництва з органами влади та місцевого 

самоврядування за власним бажанням. 

Рішення прийнято. 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

 

Головуючий                 /  Підпис  /                                  Володимир МАРЧЕНКО 

 

Секретар                    /  Підпис /                                       Наталія КОЗАЄВА 
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