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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:  

 



СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., який запропонував  задля 

невідкладного обговорення та прийняття рішення, включити до Порядку 

денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступні питання: 

 

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

Президент НПУ Марченко В.М.). 
 

   2. Про припинення  повноважень Бєднова О.А. як члена Комісії  НПУ з 

міжнародного співробітництва та відсторонення його від виконання 

обов’язків голови цієї Комісії (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.)   

 

  3. Обговорення механізмів розподілу допомоги нотаріусам та їх сім’ям за 

рахунок коштів благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд 

«Порятунок нотаріусів та їх сімей» за результатами напрацювань робочої 

групи. (Доповідач: Перший віце-президент НПУ  Кирилюк О.Ю.).  

 

   4. Обговорення Звіту ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня 

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

«Радник»  Мартюк Л.О. ). 

 

    5. Про розгляд подань голів відділень НПУ про представлення до 

нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками та нагородами 

Нотаріальної палати  України – «Подяка Нотаріальної палати України», 

«Почесна грамота Нотаріальної палати України» з нагоди Дня юриста 

(Доповідач: виконавчий директор Долгова  З.М.). 

 

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

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

 

       7. Різне. 

   7.1 Про внесення змін до Регламенту роботи Ради Нотаріальної палати 

України (Доповідач: виконавчий директор Долгова  З.М.). 

     

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

Порядку денного засідання і запропонував членам Ради НПУ затвердити 

запропонований  варіант.   
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 29 «ПРОТИ» - 0 «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., 

Дерун К.А., Козаєва Н.М., 

  



Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Барсков А.В., 

Левенець Т.П., Спірідович А.М., 

Ворошина Л.В., Бернацька І.М., 

Кравець Т.В., Самощенко О.А., 

Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В., Войтовський 

В.С.,  Бадахов Ю.Н. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити  Порядок денний засідання Ради НПУ від  

30.09.2022 року у запропонованому членам Ради НПУ варіанті. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

      

 

2.  

 

(Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою 

НПУ 15.02.2017, певна інформація у даному розділі цього Протоколу не 

оприлюднюється у Протоколі, а йде додатком  до цього Протоколу) 

 

 

         Члени  Ради НПУ винесли на голосування наступні пропозиції:  

 

     1). Припинити достроково повноваження  Бєднова О.А. як члена Комісії  

НПУ з міжнародного співробітництва, Комісії НПУ з розвитку фізичної 

культури, спорту, творчості та мистецтва та негайно відсторонити його від 

виконання обов’язків голови Комісії НПУ з міжнародного співробітництва.  

     2). НПУ звернутися до відповідних правоохоронних органів щодо 

перевірки усієї  інформації про факти, які викладені  в джерелах засобів 

масової інформації та інтернеті стосовно приватного нотаріуса  

Мелітопольського районного нотаріального округу Бєднова О.А.  

 

    3). НПУ підготувати і направити до Міністерства юстиції НПУ пропозицію 

провести роботу з надання відповідного доручення ЦМУ – надіслати 

нотаріусам України в порядку статті 5 Закону України «Про нотаріат»  запит 

      - про  наявність/відсутність у нотаріусів України громадянства інших 

держав, зокрема держави-агресора, та паспортів інших держав;  

   - про наявність/відсутність у нотаріусів України права на заняття 

нотаріальною діяльністю інших держав, в т.ч. держави-агресора, та/або 

окупаційних утворень на території України. 

      Пропонувати Міністерству юстиції – зробити збір такої інформації у 

вигляді листа-підтвердження відповідного нотаріуса, який в обов’язковому 

порядку долучити до реєстраційної справи нотаріуса. Попередити нотаріусів, 



що надання недостовірної інформації на цей запит – вважатиметься 

порушенням правил професійної етики нотаріусів. 

  НПУ (паралельно) забезпечити збір інформації про наявність/відсутність у 

нотаріусів України паспортів інших держав.  

    4). Надати доручення Комісії НПУ з міжнародного співробітництва 

відзвітувати за 2022 рік.  

        Перейшли до голосування. 

        

   1). Припинити достроково повноваження  Бєднова О.А. як члена Комісії 

НПУ з міжнародного співробітництва, Комісії з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва та негайно відсторонити його від виконання 

обов’язків голови Комісії НПУ з міжнародного співробітництва. 

 

УХВАЛИЛИ: Припинити достроково повноваження  Бєднова О.А. як члена 

Комісії НПУ з міжнародного співробітництва, Комісії з розвитку фізичної 

культури, спорту, творчості та мистецтва та негайно відсторонити його від 

виконання обов’язків голови Комісії НПУ з міжнародного співробітництва 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

        2). НПУ звернутися до відповідних правоохоронних органів щодо 

перевірки усієї  інформації щодо фактів, які викладені  в джерелах засобів 

масової інформації та інтернеті стосовно приватного нотаріуса  

Мелітопольського районного нотаріального округу Бєднова О.А.  

 

УХВАЛИЛИ: НПУ звернутися до відповідних правоохоронних органів 

щодо перевірки усієї  інформації щодо фактів, які викладені  в джерелах 

засобів масової інформації та інтернеті стосовно приватного нотаріуса  

Мелітопольського районного нотаріального округу Бєднова О.А. 

Рішення прийнято. 

 

   3). НПУ підготувати і направити до Міністерства юстиції НПУ пропозицію 

провести роботу з надання відповідного доручення ЦМУ – надіслати 

нотаріусам України в порядку статті 5 Закону України «Про нотаріат»  запит 

       - про  наявність/відсутність у нотаріусів України громадянства інших 

держав, зокрема держави-агресора, та паспортів інших держав;  

    - про наявність/відсутність у нотаріусів України права на заняття 

нотаріальною діяльністю інших держав, в т.ч. держави-агресора, та/або 

окупаційних утворень на території України. 

    Пропонувати Міністерству юстиції – зробити збір такої інформації у 

вигляді листа-підтвердження відповідного нотаріуса, який в обов’язковому 

порядку долучити до особової справи нотаріуса. Попередити нотаріусів, що 

надання недостовірної інформації на цей запит – вважатиметься порушення 

правил професійної етики нотаріусів. 

    НПУ (паралельно) забезпечити збір інформації про наявність/відсутність у 

нотаріусів України паспортів інших держав.  

 

 



   УХВАЛИЛИ: уповноважити НПУ підготувати і направити до 

Міністерства юстиції НПУ пропозицію провести роботу з надання 

відповідного доручення ЦМУ – надіслати нотаріусам України в порядку 

статті 5 Закону України «Про нотаріат»  запит 

       - про  наявність/відсутність у нотаріусів України громадянства інших 

держав, зокрема держави-агресора, та паспортів інших держав;  

    - про наявність/відсутність у нотаріусів України права на заняття 

нотаріальною діяльністю інших держав, в т.ч. держави-агресора, та/або 

окупаційних утворень на території України. 

    Пропонувати Міністерству юстиції – зробити збір такої інформації у 

вигляді листа-підтвердження відповідного нотаріуса, який в обов’язковому 

порядку долучити до особової справи нотаріуса. Попередити нотаріусів, що 

надання недостовірної інформації на цей запит – вважатиметься порушення 

правил професійної етики нотаріусів. 

НПУ (паралельно) забезпечити збір інформації про наявність/відсутність 

у нотаріусів України паспортів інших держав. 

Рішення прийнято. 

 

4) Надати доручення Комісії НПУ з міжнародного співробітництва 

відзвітувати за 2022 рік. 

 

УХВАЛИЛИ: Надати доручення Комісії НПУ з міжнародного 

співробітництва відзвітувати за 2022 рік. 

Рішення прийнято. 

 

    

 

 3.  Обговорення  механізмів розподілу допомоги нотаріусам та  їх 

сім’ям за рахунок коштів благодійної організації «Всеукраїнський 

благодійний фонд «Порятунок нотаріусів та їх сімей» за результатами 

напрацювань робочої групи. (Доповідач: Перший віце-президент НПУ 

Кирилюк О.Ю.). 

 

СЛУХАЛИ: Марченко В.М. доповів членам Ради, що державна  

реєстрація Благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ»  (далі- Благодійний 

фонд), єдиним учасником якої є  НПУ, на умовах, визначених у  рішенні Ради 

від 29.07.2022 ( протокол № 95) виконана.  

Тепер можна переходити до питання про надання допомоги нотаріусам та 

їх сім’ям за рахунок коштів Благодійного фонду. Для цього пропоную 

обговорити напрацювання робочої групи і передаю  слово і головування на 

засіданні під час розгляду  питань порядку денного Кирилюк О.Ю. 

Кирилюк О.Ю. зазначила, що всі матеріали, напрацьовані робочою  

групою було розіслано заздалегідь для вивчення. Озвучила критерії та 

відповідну формулу для розрахунку розподілу допомоги нотаріусам та їх 

сім’ям. Також запропонувала не використовувати повністю  кошти 

Благодійного фонду на допомогу, а зарезервувати певну суму, оскільки 



бойові дії не припинені, відповідна інформація про допомогу постійно 

оновлюється і невідомо до кінця, яка кількість постраждалих може бути в 

майбутньому. 

  Робочою групою пропонується  три варіанта  щодо   резервування 

коштів:  

1-ий - у розмірі 40% від загальної суми коштів  Благодійного фонду, тоді 

на допомогу нотаріусам (їх сім’ям) має виділятися 60% коштів. Мінімальний 

розмір такої допомоги  складатиме 355,03 євро; 

2-ий  - у розмірі 50%, тоді на допомогу нотаріусам (їх сім’ям) має 

виділятися 50% від загальної суми коштів  Благодійного фонду. Мінімальний 

розмір такої допомоги  складатиме 295,9 євро. 

 3-ій     - у розмірі 30%, тоді на допомогу нотаріусам (їх сім’ям) має 

виділятися 70% від загальної суми коштів  Благодійного фонду. Мінімальний 

розмір такої допомоги  складатиме 414, 20 євро. 

Кирилюк О.Ю. також акцентувала увагу, що з урахуванням опрацьованих 

анкет, станом на 01.09.22 розмір допомоги може уточнюватися  в бік 

зменшення, у зв’язку зі збільшенням кількості постраждалих станом на дату 

підрахунку. 

Ще одне питання, яке потребує обговорення,  чи будемо при розподілі 

коштів зменшувати /збільшувати суму допомоги з огляду на статус 

нотаріуса, а саме державний чи приватний, та з урахуванням  того, що 

державні нотаріуси не втрачали свої офіси, їх працевлаштовували та 

виплачували зарплату ? 

ВИСТУПИЛИ: Масловець Л.С., Самощенко О.А., Апалько М.Ю.  

Бернацька І.М. та інш. 

Члени Ради погодились із розрахунками робочої групи і висловились, що 

до розподілу коштів з фонду та їх розміру потрібно підійти виважено.  

Людям вкрай необхідна допомога. До вирішення цього питання мають 

залучатися правління відділень НПУ. Розмір  такої допомоги має бути 

однаковим як для державних, так і для приватних нотаріусів (їх сім’ям). 

Кирилюк О.Ю. звернулася до членів Ради і запропонувала проголосувати 

наступні пропозиції: 

   1). Взяти за основу і затвердити запропоновану робочою групою  формулу 

для  розрахунку розподілу допомоги  нотаріусам (їх сім’ям) за  рахунок 

коштів Благодійного фонду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 29 «ПРОТИ» - 0 «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., 

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., 

Кравець Т.В., Самощенко О.А., 

Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В., Войтовський 

В.С., Бадахов Ю.Н. 

  

   УХВАЛИЛИ: Взяти за основу і затвердити запропоновану робочою групою  

формулу для  розрахунку розподілу допомоги  нотаріусам (їх сім’ям) за  

рахунок коштів Благодійного фонду. 

      Рішення прийнято одноголосно. 
 

2.) Затвердити резервування коштів Благодійного фонду: 

 1-ий варіант - у розмірі 40% від загальної суми коштів, а 60% коштів 

виділяти на допомогу нотаріусам (їх сім’ям).  
 

  ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 16 «ПРОТИ» - 3 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Кирилюк О.Ю., Бунякіна О.В., 

Заріцька Є.О., Парамонов 

О.В., Кіцула О.М., Дерун К.А., 

Козаєва Н.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Спірідович 

А.М., Кравець Т.В., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В.,  Бадахов Ю.Н. 

Суханова Т.О., 

Апалько М.Ю.,  

Войтовський 

В.С. 

 



УХВАЛИЛИ: затвердити резервування коштів Благодійного фонду у 

розмірі 40% від загальної суми коштів, а 60% коштів виділяти на допомогу 

нотаріусам (їх сім’ям). 

 Рішення прийнято. 

 

2-ий варіант - у розмірі 50% від загальної суми коштів, а 50% коштів 

виділяти на допомогу нотаріусам (їх сім’ям).  

 

  ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 4 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Суханова Т.О., Масловець Л.С., 

Козаєва Н.М., Войтовський 

В.С. 

Апалько М.Ю., 

Пульний С.М., 

Кравець Т.В., 

Блауш Н.З. 

 

  Рішення не прийнято. 

 

    3-ій  варіант   - у розмірі 30%, тоді на допомогу нотаріусам (їх сім’ям) має 

виділятися 70% від загальної суми коштів  Благодійного фонду. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИ» - 4 «УТРИМАЛИСЬ» - 3 

 Марченко В.М., Кузьміч Н.В., 

Апалько М.Ю., Козаєва Н.М., 

Балик Т.М.,  Пилипенко Ю.П., 

Барсков А.В., Левенець Т.П., 

Бернацька І.М., Ворошина 

Л.В.,  Самощенко О.А., 

Терещенко М.Є.,  Коваленко 

В.В., Бадахов Ю.Н. 

Суханова Т.О., 

Пульний С.М., 

Блауш Н.З., 

Войтовський 

В.С. 

Дерун К.А., Спірідович 

А.М., Кравець Т.В., 

     Рішення не прийнято. 

 

      4. Обговорення Звіту ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня 

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

ТОВ «Радник»  Мартюк Л.О. ). 

ВИСТУПИЛИ: Войтовський В.С. звернувся до членів Ради і 

запропонував перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради 

НПУ, оскільки вчергове не було надано повну інформацію щодо діяльності 

ТОВ «Радник», зокрема фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва 

(баланс), а також проводити розгляд за участі президента НПУ Марченка 

В.М. 

Кирилюк О.Ю. попросила надати їй конкретні цифри сум, які 

виплачувалися  лекторам згідно вказаних прізвищ та форму договору, по якій 

укладалися договори з лекторами. 



Члени Ради погодились не розглядати це питання і перенести  на наступне 

засідання Ради НПУ. 

 

5. Про розгляд подань голів відділень НПУ про представлення до 

нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати 

України з нагоди  Дня юриста (Доповідач: виконавчий директор Долгова 

З.М.) 

СЛУХАЛИ:  Долгова З.М. повідомила, що  не дивлячись на складну 

ситуацію в країні ми не змінювали традиціям і  звернулись до відділень НПУ 

надати свої пропозиції щодо кандидатур для нагородження заохочувальними 

відзнаками НПУ з нагоди Дня юриста.  

Станом на сьогодні, до НПУ надійшли подання від  голів 9-ти відділень 

НПУ та голів 2-х  комісій: Комісії НПУ  з питань професійної етики та 

Комісії НПУ з міжнародного співробітництва. 

Відповідно до подань та з нагоди  Дня юриста просять  нагородити 

нотаріусів такими заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України: 

Подяка НПУ, Почесна Грамота НПУ. 

Інших пропозицій чи зауважень не надійшло. 

    Прошу підтримати подання голів відділень НПУ і голів комісій НПУ та 

нагородити нотаріусів заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати 

України з нагоди Дня юриста  України згідно списку.  

 

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., 

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., 

Кравець Т.В., 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 подання голів НПУ і комісій НПУ та  

нагородити заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України з 

нагоди Дня  юриста наступні кандидатури : 

 

І. Подяка Нотаріальної палати України: 



 

1. Палецька Інна Юріївна, приватний нотаріус Луцького міського 

нотаріального округу Волинської області 

2. Румянцева Ірина Олексіївна, приватний нотаріус Дніпровського 

міського нотаріального округу 

3. Дудник Тетяна Владиславівна, приватний нотаріус Кам’янського 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області - 20 років в 

нотаріаті (ювілей) 

4. Ткаченко Лоліта Борисівна, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

5. Дряблова Надія Федорівна, приватний нотаріус Нікопольського 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

6. Колесникова Наталія Леонідівна, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

7. Соболєва Людмила Анатоліївна, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

8. Токмаков Андрій Борисович, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

9. Ріхтер Наталія Володимирівна, приватний нотаріус Новомосковського 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

10. Стюрко Оксана Олександрівна, приватний нотаріус Криворізького 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

11. Панасенко Інна Петрівна, приватний нотаріус Краматорського 

районного нотаріального округу Донецької області 

12. Соха Олена Борисівна, приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу 

13. Гапоненко Тетяна Василівна, приватний нотаріус Бориспільського 

районного нотаріального округу Київської області 

14. Кармасьова Олеся Володимирівна, приватний нотаріус Одеського 

районного нотаріального округу 

15. Толстих Наталія Миколаївна, державний нотаріус Приморської 

державної нотаріальної контори м. Одеса 

16. Маслій Анна Олександрівна, державний нотаріус Дергачівської 

державної нотаріальної контори Харківської області 

17. Бойко Людмила Володимирівна, приватний нотаріус Черкаського 

районного нотаріального округу 

18. Дорошенко Наталія Віталіївна, приватний нотаріус Ніжинського 

районного нотаріального округу Чернігівської області 

19. Трембіцький Володимир Ярославович, приватний нотаріус 

Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області, член 

Комісії з питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України 

20. Любіченковська Анастасія Євгенівна, приватний нотаріус Запорізького 

міського нотаріального округу, член Комісії з питань професійної етики 

нотаріусів Нотаріальної палати України 

 

ІІ. Почесна грамота Нотаріальної палати України: 



1. Щелкунова Іванна Анатоліївна, приватний нотаріус Ковельського 

районного нотаріального округу Волинської області 

2. Саяпіна Ірина Генріхівна, приватний нотаріус Криворізького районного 

нотаріального округу Дніпропетровської області 

3. Прожуган Марія Анатоліївна, приватний нотаріус Кам’янського 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

4. Шемчук Наталія Борисівна, приватний нотаріус Покровського 

районного нотаріального округу Донецької області  

5. Мельник Олена Геннадіївна, приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу 

6. Швець Сергій Петрович, приватний нотаріус Білоцерківського районного 

нотаріального округу Київської області 

7. Гарська Вікторія Валеріївна, приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу 

8. Різой Наталія Вікторівна, приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу 

9. Ганшина Олена Юріївна, приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу Харківської області 

10. Гостар Людмила Анатоліївна, приватний нотаріус Чернігівського 

міського нотаріального округу 

11. Соломатіна Оксана Петрівна, приватний нотаріус Васильківського 

районного нотаріального округу Київської області, член Комісії з питань 

професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України 

12. Орзіх Юрій Геннадійович, приватний нотаріус Лиманського районного 

нотаріального округу Одеської області, член Комісії з міжнародного 

співробітництва Нотаріальної палати України. 

      Рішення прийнято. 

 

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

відділень НПУ про звільнення від сплати членських внесків та списання 

безнадійної заборгованості. 

 зв’язку з воєнним станом в Україні: 

- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

звільнити від сплати членських внесків нотаріусів в Дніпропетровській 

області на період з 01.08.2022 року по 01.11.2022 рік у зв’язку з воєнною 

агресією росії на території України та перебувають під постійними 

активними обстрілами (Криворізький регіон, Широківська, Марганецька, 

Нікопольська, Апостолівська територіальні громади): 

1. Балабекяна Артура Едуардовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 –  

заборгованість 4482,00 грн.; 

2. Бережного Олександра Сергійовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу -заборгованість відсутня; 

3. Гульбандян Людмилу Володимирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість  2708, 35 грн; 



4. Дряблову Надію Федорівну, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 – заборгованість 

відсутня; 

5. Єрьоменко Раїсу Порфиріївну, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

відсутня; 

6. Єрьоменко Євгенію Георгіївну, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 – заборгованість 

відсутня; 

7. Іопеля Сергія Олександровича, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 – заборгованість 

1871,38 грн; 

8. Ковтюх Анну Володимирівну, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  –  заборгованість 

583,36 грн; 

9. Коляду Юрія Анатолійовича, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  –  заборгованість 

4526,87 грн; 

10. Кучугурного Миколу Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  –  

заборгованість 1083,16 грн; 

11. Кучугурну Людмилу Михайлівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість відсутня; 

12. Мігунова Сергія Олександровича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  - 

заборгованість 5327,18 грн; 

13. Наявко Ігоря Миколайовича, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

3225,68 грн; 

14. Максименко Ольгу Володимирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість відсутня; 

15.Новікова Ігоря Миколайовича, приватного нотаріуса Нікопольського 

міського нотаріального округу, станом на 01.09.2022 –  заборгованість 

3755,24 грн; 

16. Пахомовську Діану Сергіївну, приватного нотаріуса Нікопольського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

2798,24 грн; 

17. Романенко Станіслава Олександровича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість 1083,08 грн; 

18. Романченко Юлію Володимирівну, приватного нотаріуса 

Криворізького районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 –  

заборгованість 1083,34 грн; 



19. Богомолова Вадима Ігоровича, приватного нотаріуса Криворізького 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

1402,23 грн; 

20. Штефан Валентину Володимирівну, приватного нотаріуса 

Криворізького районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022, – 

заборгованість 6726,87 грн;  
21. Токмакова Андрія Борисовича, приватного нотаріуса Криворізького 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022 –  заборгованість 

2033,36 грн; 
22. Горбаченко Олену Володимирівну, державного нотаріуса 

Широківської державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість 1351,51 грн; 
23. Петрушенко Владислава Олександровича, приватного нотаріуса 

Криворізького районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість  відсутня; 

24. Балашову Віру Миколаївну, державного нотаріуса Другої 

нікопольської державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість 79,03 грн; 

25. Ткачову Людмилу Павлівну, державного нотаріуса Першої 

Нікопольської державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  –  

заборгованість 1398,12 грн; 

26. Продченко Наталію Леонтіївну, державного нотаріуса 

Зеленодольської державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022 – 

заборгованість 901,32 грн; 

   27. Дряблов Олександр Володимировича, приватний нотаріус 

Нікопольського міського нотаріального округу - заборгованість відсутня; 

  28.  Книгіна Оксана Анатоліївна, приватний нотаріус Нікопольського 

міського нотаріального округу - заборгованість 4483,25 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

 1). На підставі рішення правління Відділення Нотаріальної палати 

України в Київській області, прошу звільнити від сплати членських внесків 

до кінця 2022 року нотаріусів з окупованих територій, які на даний момент 

зареєстрували свою нотаріальну діяльність у Київській області: 

 1. Вікулкіну Галину Володимирівну, державного нотаріуса Другої 

бориспільської державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022 – 

заборгованість відсутня; 

   2. Єпіфанцеву Наталію Вікторівну, державного нотаріуса Миронівської 

державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  – заборгованість  

839,84 грн; 

 3. Ленченко Тамару Олексіївну, державного нотаріуса Першої фастівської 

державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

відсутня; 



  4. Полєжаєву Ганну Миколаївну, приватного нотаріуса Білоцерківського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

відсутня; 

 5. Прокопенко Антоніну Миколаївну, державного нотаріуса Київського 

обласного державного нотаріального архіву, станом на 01.09.2022  - 

заборгованість 291,66 грн; 

 6. Прокопенка Вячеслава Михайловича, державного нотаріуса Боярської 

державної нотаріальної контори, станом на 01.09.2022  –  заборгованість 

1353,24 грн; 

 7. Тимошенка Миколу Миколайовича, приватного нотаріуса 

Білоцерківського районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – 

заборгованість відсутня; 

  8. Шевцова Сергія Олександровича, приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу, станом на 01.09.2022  – заборгованість 

відсутня. 

2). Звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Білоцерківського районного нотаріального округу Швець Сергія Петровича у 

зв’язку з призовом його на військову службу Збройних сил України по 

мобілізації відповідно до Наказу Начальника Білоцерківського РТЦК та СП 

№ 36 від 25.02.2022 року на період з 01.03.2022 року до 01.08.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2573,43 грн. 

 

3).  Звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Бучанського районного нотаріального округу Київської області Копилову 

Вікторію Олександрівну у період від 01.06.2022р. по 31.12.2022р. у зв’язку 

з пошкодженням офісного приміщення та особистого майна у результаті 

збройної агресії рф проти України та внаслідок проведення бойових дій на 

території міста Ірпінь Київської області. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 4).  Звільнити від сплати  членських внесків приватного нотаріуса 

Бориспільського районного нотаріального округу Київської області 

Котлярову Тетяну Іванівну у період від 01.03.2022р. по 01.09.2022р. у зв’язку 

з тим, що з 24 лютого 2022 року по 07 серпня 2022 року нотаріус не 

працювала і на даний момент має великі фінансові труднощі. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4125,88 грн. 
 

- за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени  Анатоліївни: 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Сторчак Ольгу Володимирівну за період з 

01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з неможливістю виконувати 

нотаріальні дії через постійні обстріли                м. Харкова та небезпеку 

знаходження на робочому місці. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1082,87грн. 

 



звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Воронкіну Олену Павлівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з неможливістю 

виконувати нотаріальні дії через бойові дії у м. Харкові та небезпеку 

знаходження на робочому місці. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1510,01грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Науменко Оксану Миколаївну за період з 

01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням нотаріальної 

діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Тихонову Інну Вікторівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1609,35грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Мануйлову Ганну 

Володимирівну за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із 

зупиненням нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1283,55грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Цимбал Ірину Валеріївну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2703,35грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Куштим Марину Анатоліївну за 

період з 01.06.2022 року до 30.06.2022 року у зв'язку з неможливістю 

здійснювати нотаріальну діяльність через виїзд за межі міста Харкова та 

скрутне матеріальне становище, спричинене відсутністю інших джерел 

доходу. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня . 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Погребняк Наталію Вікторівну 

за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 589,01грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Азімову Маріанну Чінгізханівну 



за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Єніну Ларису Вікторівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2704,36грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Попрас Юлію Вікторівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 680,72грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Орлову Олену Миколаївну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1624,88грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Бабенко Олену Сергіївну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік - 1874,23 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Алдакимову Мирославу 

Борисівну за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з важким 

матеріальним становищем, ушкодженням робочого місця внаслідок обстрілу. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік - 1623,20 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Самощенко Олександру 

Ігорівну за період з 01.08.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік - 2140,46 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

    звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Оленцевич Олену Анатоліївну  на період з 

01.03.2022 р. по 01.09.2022 р. у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності 

з причини воєнного стану. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4976,60 грн. 



 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Ященко Ніну Вікторівну на період з 

01.03.2022 року по 30.04.2022 року з причини відсутності можливості 

вчинення нею нотаріальних дій у зв’язку з воєнним станом у державі. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1022,17 грн. 

 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Єщенко Дану Мирославівну на період з 

01.03.2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності до 

припинення воєнного стану. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1525,70 грн. 

 

  припинити нарахування членських внесків приватному нотаріусу 

Київського міського нотаріального округу Солов’яненко Івана Вікторовича з 

01.03.2022 року у зв’язку з тимчасовим призупиненням нотаріальної 

діяльності з 24.02.2022 ( призив до військової служби з 24.02.2022 р).. 

       Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3237,92 грн. 

 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Лисань Світлану Святославівну на період з 01 

березня 2022 до припинення воєнного стану у зв’язку з зупиненням 

нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Думанську Анну Василівну на період з 01 

квітня 2022 до припинення воєнного стану у зв’язку з припиненням 

нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

   звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Захарченка Тараса Сергійовича на період з 

01.01.2022 року по 31.08.2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності. 

    Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4726,74 грн. 

 

  звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Дмітрієву Олену Миколаївну на період з 01 

квітня 2022 до припинення військового стану у зв’язку з тимчасовим 

зупиненням нотаріальної діяльності з причини військової агресії Росії та 

виїзду з дитиною за кордон. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 541,59 грн. 

 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Софронюк Світлану Михайлівну на період з 1 



березня 2022 року до припинення воєнного стану у зв’язку з зупиненням 

воєнного стану у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1664,69 грн. 

 

   - за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Мелітопольського районного нотаріального округу Тимченка Євгена 

Семеновича у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності з 01.06.20222 

року до  кінця 2022 року.  

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3223,68 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича: 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Ткаченко Наталію Володимирівну на період 

березень - травень 2022 р. у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності в 

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Батвін Світлану Миколаївну на період з 

01.03.2022 року по 31.12.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне 

матеріальне становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3741,32 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Глобу Наталію Михайлівну на період з 

01.03.2022 року по 31.05.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Прилуцького 

районного нотаріального округу Зеленського Сергія Миколайовича на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне  

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Лабадіну Тетяну Володимирівну на період з 



березень-липень (включно) 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне 

матеріальне становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1909,09 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Лимаренко Наталію Василівну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Матвієнка Сергія Миколайовича на період з 

01.03.2022 року по 30.04.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації та відсутністю 

можливості працювати з 24.04.2022 року по 15.05.2022 рік. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 541,67 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Музику Людмилу Іванівну на період з 

01.03.2022 року по 30.04.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2709,61 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Сенюк Анжелу Віталіївну на період з 

01.03.2022 по 31.12.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності в 

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та значним пошкодженням 

житлового будинку (Заява про пошкодження нерухомого майна в наслідок 

воєнних дій зареєстрована НПУ 18.05.2022 № 72). 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2708,35 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ніжинського 

районного нотаріального округу Турчин Антоніну Миколаївну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3791,03 грн. 

 



 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Мишко Марину Анатоліївну на період з 

01.03.2022 року по 31.08.2022 рік у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Лисенко Наталію Борисівну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації (через проведення бойових дій 

була вимушена виїхати з чоловіком інвалідом та неповнолітньою дитиною) 

та маючи скрутне матеріальне становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4333,36 грн. 

 

     звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ніжинського 

районного нотаріального округу Рекуху Романа Борисовича на період з 01 

березня 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності в наслідок 

перебування з 24 лютого 2022 року на військовій службі в ЗСУ. 

    Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3189,40 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Данилову Вікторію Борисівну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 7326,87 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ніжинського 

районного нотаріального округу Андрюхіну Ларису Миколаївну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4333,36 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

районного нотаріального округу Бондареву Тетяну Едуардівну на період  

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4333,36 грн. 

 



 звільнити від сплати членських внесків завідувача Городнянської державної 

нотаріальної контори Чернігівської області Тихонову Євгенію Миколаївну на 

період з 01.03.2022 року до кінця дії воєнного стану у зв’язку з зупиненням 

нотаріальної діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 

лютого 2022 року, активної фази військової агресії російської федерації та 

зважаючи на сімейні обставини та низький рівень заробітної плати. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 15606,24 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Гостар Людмилу Анатоліївну на період  

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 799,80 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Корюківського 

районного нотаріального округу Дремлюгу Раїсу Михайлівну на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 4333,36 грн. 

 

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Кезля Валентину Іванівну на період березень-

травень 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності в наслідок 

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

військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1624,68 грн. 

 

  звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

чернігівської державної нотаріальної контори Підгайну Олену Іванівну на 

період березень-жовтень 2022 року у зв’язку з зупиненням нотаріальної 

діяльності в наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 

року, активної фази військової агресії російської федерації. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 2681,18 грн. 

 

  звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Дремлюгу Юрія Олександровича на період 

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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3646,84 грн. 

 

  звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чернігівського 

міського нотаріального округу Костенко Ірину Михайлівну на період 



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

наслідок введення в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, активної 

фази військової агресії російської федерації та маючи скрутне матеріальне 

становище (пошкоджений офіс та житловий будинок). 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік відсутня. 

 

 у зв’язку з вагітністю та декретною відпусткою: 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

  звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса П’ятнадцятої 

київської державної нотаріальної контори Малюгу Олену Анатоліївну за 

період з квітня по серпень 2022 р. у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 11251,42 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

  звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Житомирського районного нотаріального округу Серьожкіну Олену 

Миколаївну за період з 01.09.2022 року по 31.12.2022 р. у зв’язку з 

перебуванням на лікарняному по вагітності та пологам. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 541,59 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Рівненській області Бернацької 

Інни Михайлівни: 

  звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Рівненського 

районного нотаріального округу Олинець Ольгу Володимирівну за період з 

01.08.2022 року по 03.08.2023 р. у зв’язку з декретною відпусткою. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 1083,26 грн. 

 

 у зв’язку з хворобою та лікуванням: 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Вишнякову Ірину Валеріївну за 

період з березня 2022 р. по  грудень 2022 р. 

Заборгованість станом на 01.09.2022 рік – 3249, 91 грн. 

   

 Списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

по членським внескам осіб, які померли, припинили нотаріальну 

діяльність або звільнилися: 
- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

   списати заборгованість зі сплати членських внесків, яка обліковується за 

наступними нотаріусами: 

1. Румянцева Людмила Іванівна, 15.03.2018 року припинила діяльність, 

сума заборгованості -  347,75 грн.;  



2. Грищенко Володимир Іванович, 05.11.2018 року припинив діяльність, 

сума заборгованості -  347,75 грн.;  

3. Дундук Валерій Володимирович, 15.03.2018 року припинила 

діяльність, сума заборгованості -  11937,97 грн.   

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

Списати заборгованість, таку як безнадійну, яка, за отриманою від НПУ 

інформацією, утворилася у наступних членів НПУ, що припинили 

нотаріальну діяльність, а саме: 

 
Припинили діяльність Сума боргу Дата припинення діяльності 

Бараш Ірина Валеріївна 710,50 НЕ ДІЄ з 2017 року 

Бойко Надія Миколаївна 1 910,27 НЕ ДІЄ p 2018 року 

Персіянова Марія Олександрівна 5 270,32 НЕ ДІЄ з 2018 року 

 

Зменшити нарахування членських внесків Грицаєнко Юлії Василівні на 

50% у період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 р. у зв’язку з важким 

матеріальним станом (необхідність лікування тяжкого захворювання 

народженої дитини) та значного зменшення здійснення нотаріальних дій з 

причини військового стану – заборгованість 3529,92 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

   списати суму безнадійної заборгованості в розмірі 18 922,56грн., яка 

утворилася із-за боргу нотаріусів, які припинили нотаріальну діяльність  

(звільнилися) або померли: 

1. Копейчиков Іван Володимирович - 11 201,18 грн.;  

2. Тонконог Лариса Миколаївна - 5 359,88 грн; 

3. Черненко Надія Борисівна - 2 361,50 грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 29 «ПРОТИ» - 0 «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., 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., Кравець Т.В., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко 

М.Є., Блауш Н.З., Коваленко 

В.В., Войтовський В.С., 

Бадахов Ю.Н. 

УХВАЛИЛИ:  Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів згідно 

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

питанні  6 порядку денного.  

Рішення прийнято одноголосно. 

   

   7. Різне. 

    7.1.Про внесення змін до Регламенту роботи Ради Нотаріальної палати 

України. (Доповідач:  виконавчий директор Долгова З.М.) 

 ВИСТУПИЛИ: Члени Ради зазначили, що останнім часом,  з причин 

проведення воєнних дій внаслідок збройної агресії рф, засідання Ради НПУ 

проводяться дистанційно,  в режимі  «он-лайн». 

Для проведення таких засідань  від членів Ради вимагається у короткий 

час  вивчити матеріали різного об’єму та змісту та володіти відповідною 

інформацією  для прийняття рішень.  

Це потребує  значних затрат часу та  впливає на робочий процес члена 

Ради, який є нотаріусом і здійснює нотаріальну  діяльність, а також змушує 

його вносити  зміни до свого робочого графіка  «на скору руку».  

 Члени Ради висловилися за необхідність повідомляти про «он-лайн» 

засідання Ради НПУ не менше, ніж за 7 робочих днів, а питання  порядку 

денного  та відповідні до них матеріали направляти членам Ради НПУ не 

пізніше, ніж за 3 дні робочі дні до дня проведення засідання. 

У зв’язку  з цим,  пропонується внесення змін до  Регламенту роботи 

Ради, затвердженого рішенням Ради НПУ 15.02.2017 (із змінами від 

09.09.2021) та доповнити статтю 8 Регламенту  новим абзацем такого змісту:   

«Проєкт порядку денного засідання Ради НПУ в режимі он-лайн, 

відеоконференції із зазначенням доповідачів з кожного питання надсилається 

на електронну адресу членам Ради НПУ не менше, ніж за 7 робочих днів до 

дня проведення засідання. Матеріали та документи з питань порядку денного 

направляються членам Ради НПУ не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дня 

проведення засідання». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Суханова Т.О., Кузьміч Н.В., 

 Апалько М.Ю., 

Парамонов О.В., 



Бунякіна О.В., Заріцька Є.О., 

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., 

Кравець Т.В.,  Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Войтовський В.С., Бадахов 

Ю.Н. 

Самощенко О.А. 

УХВАЛИЛИ: доповнити статтю 8 Регламенту  новим абзацем такого 

змісту:   

«Проєкт порядку денного засідання Ради НПУ в режимі он-лайн, 

відеоконференції із зазначенням доповідачів з кожного питання надсилається 

на електронну адресу членам Ради НПУ не менше, ніж за 7 робочих днів до 

дня проведення засідання. Матеріали та документи з питань порядку денного 

направляються членам Ради НПУ не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дня 

проведення засідання». 

Рішення прийнято. 

  

Головування на засіданні повернуто Марченку В.М. 

 

ВИСТУПИВ: Президент Марченко В.М. оголосив що усі питання  

порядку денного розглянуті. Порядок денний вичерпано. 

 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

Головуючий                                                       В.М. Марченко 

 

Секретар                                    Н.М. Козаєва 


