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                                     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 звіт Комісії НПУ з міжнародного співробітництва за 2022 рік. 

(Доповідач: голова Комісії Сибіга С.Е.). 

   3. Про уточнення порядку звільнення нотаріусів, які станом на 24.02.2022 

здійснювали нотаріальну діяльність в Донецькій, Луганській, Херсонській 

областях, але які на сьогодні зареєстрували свою приватну 

діяльність/перейшли на роботу в ДНК в інших областях. (Доповідач: член 

Ради Бунякіна О.В.). 

   4. Про коригування Кошторису доходів і видатків відділень НПУ на 2022 

рік.  

     Про погодження та затвердження проєкту Кошторису доходів і видатків 

НПУ та її відділень на 2023 рік. (Доповідач: виконавчий директор НПУ 

Долгова З.М. гол. бухгалтер Безродна В.М.). 

   5. Про погодження та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2023 

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

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

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

     

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

проекту Порядку денного засідання і запропонував членам Ради НПУ 

затвердити запропонований  варіанті.   
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Пивовар А.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 проект Порядку денного засідання Ради НПУ 

від 22.12.2022 року у запропонованому членам Ради НПУ варіанті. 

Рішення прийнято. 

 

  2. СЛУХАЛИ: голову Комісії з міжнародного співробітництва Сибігу С.Е. 

про звіт Комісії НПУ з міжнародного співробітництва за 2022 рік.   

Сибіга С.Е.  звернулася до членів Ради НПУ  і зазначила, що  була обрана 

головою Комісії з 10.11.2022 року, тому звіт про роботу Комісії було 

підготовлено мною спільно з  працівником апарату НПУ Коняєвою В.Д., яка 

веде  напрямок міжнародного співробітництва. 

 Звіт вміщує інформацію,  яка йде не тільки від мене, але й від людей, які 

були причетні до роботи в  Комісії та отримували безпосередньо доручення 

або інформацію від попереднього голови Комісії Бєднова О.А. 

Стосовно особисто мене, то у звіті міститься інформація, коли я  разом з 

президентом НПУ та іншими членами Комісії відвідували інші країни  з 

питань, які стосувалися отримання фінансової допомоги нашим фондом, 

приєднання нашої професії до плану Маршала. 

Стосовно роботи Комісії загалом хочу зазначити, що я та Юрій Орзіх, а 

також  ще деякі члени Комісії, ми робимо все за власні кошти. Я маю на увазі 

відсутність фінансової підтримки, але є бажання допомагати, є бажання бути 

корисними для своєї професії.  

Є зацікавленість в тому, щоб отримувати цікавий досвід від наших 

закордонних колег, а в них є чому повчитись. Ми також багато чого вже 

досягли в нашій професії і можемо продемонструвати їм. 

Тому бажано, щоб більше наших колег з України було присутніх в 

єврокомісіях, із знанням іноземної мови, будь- якої: англійська, іспанська або 

французька.  Чим більша участь наших колег в  роботі комісій, тим більше 

нас знають і поважають, тим більше досвіду ми отримуємо, тим більше з 

нами рахуються, а це зараз дуже важливо для укріплення  нашої професії.  

У звіті вказано про декілька поїздок які стосувалися отримання 

фінансової допомоги. 

 Як ми всі розуміємо, війна стосується нас, як би нам не хотілося думати 

по іншому. Європа та Захід обізнані щодо дій, які відбуваються в Україні, але 

це не відбувається в них, вони в будь- якому випадку - осторонь від цих 

подій.  Тому, звичайно про це потрібно постійно нагадувати, про те, що це 

також може стосуватися і їх.  Це також морально дуже виснажлива робота, 

тому що потрібно кожному представнику, кожній нотаріальній палаті країни 

про це пояснювати, розповідати, демонструвати як важко наша країна 

переживає цю війну.  

Ось у цьому і була мета візиту. Проводилися багаточасові переговори з 

представниками МСЛН з головою/президентом МСЛН Крістіною Альмеро а 

також з іншими членами міжнародних комісій, які безпосередньо вирішують 

питання щодо виділення фінансування.  



Завдяки цим переговорам вдалося отримати фінансову підтримку від 

декількох нотаріальних палат країн.  Але, коли МСЛН зібрали кошти для 

нотаріусів України, які постраждали від війни, вони не мали права 

відправляти ці кошти безпосередньо на наш фонд, тому що згідно статутних 

завдань МСЛН не передбачено таких шляхів та підстав для  перерахування 

коштів  до нашого фонду.  Проте, ми зуміли переконати та вмовити МСЛН, 

що потрібно знайти шляхи як надіслати  нам кошти.  

На генеральній Асамблеї, яка відбулась в Комо, після виступу нашого 

президента Володимира Марченка представники генеральної Асамблеї 

прийняли остаточне рішення про виділення коштів. Звісно, що їх  

недостатньо,  щоб задовольнити всі ті втрати, які понесли наші нотаріуси та 

їх сім’ї, але цього достатньо для того, щоб продемонструвати що немає 

нічого неможливого, що всім нам вдалося це зробити і що це тільки перший 

крок за ним буде ще і ще.  

Крім того, є питання що стосується отримання допомоги в оцифруванні 

нашого електронного нотаріату. Була робоча зустріч деяких колег, в тому 

числі і робоча поїздка представників НПУ до Франції  по обміну досвідом  та 

отримання підтримки для оцифрування нотаріального архіву і створення 

електронного архіву.  

Тобто робота проводиться, є завдання, які ми маємо зробити. У Комісії  є 

план, у якому окреслені напрямки куди ми маємо рухатися, але знову ж таки 

має бути бажання працювати, приймати участь в міжнародних комісіях 

МСЛН  і звичайно володіти іноземними мовами.  

 ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О.Ю. скажіть будь - ласка, а нам розсилали 

звіт  Комісії?     

Долгова З.М. так, сьогодні розсилали. 

Сибіга С.Е. не проблема, я можу зачитати звіт зараз, він не великий. 

Вважаю що так і на краще.  

Пилипенко Ю.П. скажіть будь – ласка, яким чином члени Комісії 

запрошувалися  на засідання Комісії з міжнародного співробітництва, за який 

час їх повідомляли і чи були якість порушення Регламенту. Наприклад, 

засідання  щодо вашого обрання чи нагородження, які були у вересні. В мене 

є інформація, що деякі члени  Комісії взагалі не були повідомлені про це.  

Сибіга С.Е. я не можу сказати за членів Комісії, тому що  питання 

сповіщення членів Комісії здійснюється через НПУ. 

Пилипенко Ю.П. скільки було присутніх членів Комісії на засіданні 

щодо вашого обрання? 

Сибіга С.Е.  на засіданні ми вели протокол і у ньому все вказано. Я не 

можу зараз пригадати кількість членів Комісії. 

Пилипенко Ю.П., а де я можу ознайомитись з цим протоколом? Мені 

просто дуже цікаво. 

Сибіга С.Е. ми вам надішлемо, це не проблема. 

Пилипенко Ю.П. і мені цікаво, скільки всього було засідань і скільки 

всього було складено протоколів за цей рік.  

Пилипенко Ю.П. мені не цікаво чи був кворум. Мені цікаво чи всі члени 

Комісії були повідомлені про засідання Комісії. Наскільки мені відомо, у вас 



є загальна група Комісії у вайбер, і мені сказали що з нового року інформації 

майже не було. Я хочу дізнатися як відбувалося засідання Комісії. 

Сибіга С.Е. кворум був.  Так, є група у вайбер, я створила її недавно. 

Вибачте, я не розумію ваших запитань, у чому у вас сумніви. 

Пилипенко Ю.П. маю припущення, що багато протоколів можуть бути  

сфальсифіковані, оскільки члени Комісії не були повідомлені про засідання. 

З цього приводу можу зазначити, що в мене в області є двоє членів вашої 

Комісії, які в цьому році жодного разу не отримували повідомлення про 

засідання.   

     За ваш протокол я ще уточню. Але щодо попередніх протоколів про 

нагородження та інші, то у моїх колег було велике здивування тому, що вони 

стверджують, що не було ніяких засідань Комісії цього року. Є подання за 

підписом пана Бєднова про нагородження до Дня нотаріату. 

Сибіга С.Е. таке засідання було он-лайн. І Бєднов О.А. ставив питання 

щодо кандидатур, яких  ми будемо нагороджувати.  

 Пилипенко Ю.П. ви не пригадуєте скільки членів Комісії було присутні 

на засіданні?  

 Сибіга С.Е. ні, я не пам’ятаю. Кворум був. 

 Пилипенко Ю.П. ви в той час знаходилися на території України чи за 

межами території України? 

Сибіга С.Е. на території України. 

Пилипенко Ю.П. мені цікаві всі ці протоколи, як я можу з ними 

ознайомитись? І процедура повідомлення всіх членів Комісії про засідання? 

Ви говорите що потрібні нові члени Комісії, і ігноруєте тих які є, то це 

неповага до діючих членів Комісії, які хотіли і які думали працювати та 

допомагати. Ви мені надасте інформацію, яку я у вас запитав? 

Сибіга С.Е. звичайно. 

Балик Т.М. Юрій Пилипович, а у вас є офіційне звернення членів Комісії 

що їх ігнорували? У письмовій формі? 

Пилипенко Ю.П. у мене відбулася усна розмова з двома членами Комісії 

з міжнародного співробітництва з Львівської області.  

Балик Т.М. ви задаєте не коректні питання, це дуже неприємно. 

Пилипенко Ю.П. мені також неприємно, коли мені мої колеги говорять, 

що ніякого зібрання не було і їх ніхто не повідомляв протягом цього року. Я 

не буду говорити про останнє засідання щодо переобрання голови, а от про 

попередні засідання їх ніхто не повідомляв. І вони не були присутні. 

Сибіга С.Е. я прокоментую, те що ви сказали раніше. Для того, щоб 

залучити нових колег Комісії, я створила цей чат. І спілкування відбувалося і 

відбувається на сьогодні в цьому чаті, і всі члени Комісії є в цьому чаті. А 

обговорювати те, що було до, я вважаю просто тратою часу. Я не маю 

відповідати за те, що було до мене.  

Юрій всі зараз знаходяться в стані стресу, навіщо ці розмови, давайте 

зберігати енергію та витрачати її на продуктивну працю. Нам зараз потрібні 

сили та наші знання, щоб ми могли рухатися далі.  

Кирилюк О.Ю. у звіті вказано, що з перших днів війни МСЛН було 

повідомлено про наслідки агресії і закликано припинити членство росії та 



білорусії в союзі. Скажіть будь - ласка, а хто ініціював це звернення, хто 

готував його?  

Сибіга С.Е.  Президент НПУ.  

Кирилюк О.Ю. тобто, не Комісія це ініціювала? 

Сибіга С.Е., я особисто ніяких звернень не робила і не володію всією 

інформацією. Але з того, що я знаю, то Бєднов О.А. як голова Комісії 

допомагав подати звернення про припинення членства росії та білорусі в 

союзі. Бєднов О.А. декілька років представляв Україну на міжнародному 

рівні, він знайомий  з багатьма  колегами,  і добре знав як це можна зробити 

швидко і дієво, щоб отримати результат. І результат на сьогодні є. 

Кирилюк О.Ю. а хто ще вам допомагає з членів Комісії, окрім Орзіха 

Юрія? Можете назвати активних членів Комісії, які беруть участь в роботі?  

Сибіга С.Е. зараз в роботу включилися усі члени Комісії. Але зрозумійте, 

я можу говорити про зараз, що було раніше, я не можу вам сказати, так як я  

мала свій напрямок і в ньому працювала.  Коли  нас повідомляли про 

засідання, ми приймали в них участь, але практично всі  засідання  були он-

лайн. В моєму розумінні, головне це результат, а те що колись і десь було, то 

не має значення. А результат є, і ви всі його також бачите.  

Зараз всі будуть включатися в роботу, і я вже буду бачити хто працює і 

хоче працювати, а хто ні.  З часом я думаю нам потрібно буде оновлювати 

склад Комісії.  Тому, протягом наступного року ви можете мені задавати  такі 

запитання. І в мене буде конкретна відповідь. Але я повторюсь, я роблю 

акцент на колегах зі знанням іноземних мов. На сьогодні з усіх діючих членів 

Комісії іноземними мовами володіють тільки дві людини. А цього мало, ми 

отримуємо дуже багато опитувальників на різних мовах. Тому нам потрібні 

саме нотаріуси зі знанням іноземних мов. У перекладача, який не розуміє 

специфіку про що йде мова, то і переклад зовсім інший виходить.  

Кирилюк О.Ю. дякую вам що витрачаєте свій час і за власний кошти 

працюєте на благо нотаріату.  

Дерун К.А. добрий день шановні колеги. Від моєї області є представник у 

вашій Комісії, це Світлана Бандура. Вона брала участь у Міжнародній 

комісії. У мене є цілий звіт від людини, яка виступала на захист інтересів 

України на міжнародному рівні. Але у вашому звіті не зазначено, що в 

жовтні було засідання і представник від України на англійській мові давав 

свої пояснення і представляв нашу сторону, чому це не відображено? 

Сибіга С.Е. я думаю, що просто упустили цей момент.  

Дерун К.А. ну таких моментів може бути багато, ви так не робіть, це 

важливо, це ж міжнародний рівень. 

Сибіга С.Е. кожен член Комісії може брати участь в міжнародних 

конференціях, і це може не бути пов’язано з офіційним представництвом від 

імені НПУ. Хтось може просто приймати участь, навіть просто будь- який 

нотаріус України. 

   Войтовський В.С. добрий день, в мене питання з приводу того, що 

сьогодні буде розглядатися питання про затвердження кошторису на 

наступний рік. В кошторисі з міжнародних питань, окрім щорічного внеску 

більше нічого не відображено. А от з вашої доповіді наскільки я почув, то є 

питання залучення оплати праці відповідного перекладача, можливо ще якісь 



питання, питання ви вносили, чи внесете, чи яким чином забезпечити 

фінансування завдань в наступному році які виконує ваша Комісія? 

      І вже для всіх, якщо Сабріна Еглерівна скаже, що потрібні якісь видатки 

на це, то їх потрібно буде якось до голосування в робочому порядку 

враховувати або якось іншим чином врахувати і забезпечити.  

      І від себе скажу, що мабуть потрібно якогось стороннього перекладача 

залучати або наймати якусь людину, але про це ми будемо розмовляти коли 

будемо обговорювати питання кошторису.  

      І ще питання, звіт за 2022 рік є, а за інші роки коли головою був пан 

Бєднов О.А. звіти є? Але це запитання мабуть не до вас, а взагалі в цілому. 

     Марченко В.М. що стосується звітів комісій,  то  згідно  Статуту у нас 

звітів комісій немає з 2019 року, є тільки інформування. Тому, звітують  

Ревізійна комісія і Комісія з професійної етики нотаріусів, як керівні органи.  

Стосовно звіту Комісії, то за рішенням Ради вимагався звіт конкретно за 2022 

рік, отже голова Комісії звітує відповідно до рішення Ради. 

    Що стосується перекладів, то переклади робить працівник апарату Коняєва 

В.Д. Якщо потрібно додатково оплатити перекладача, то кошторисом  у 

статті Витрати, передбачена стаття «Виконання статутних завдань». 

  Сибіга С.Е. засідання комісій можуть проводитися на будь- якому 

континенті. Це може бути  також і дистанційно, оскільки дуже далеко. Але 

фінансування роботи Комісії і всі витрати на поїздки, включаючи переклади 

звичайно робилися за свій рахунок.  Я думаю зараз запроваджувати цю 

статтю витрат - фінансування поїздок членів Комісії з міжнародних питань 

не на часі, звісно це наш біль, але поки що так. Але згодом це питання так 

звісно має бути розглянуто.  

   Войтовський В.С. так давайте зараз розглянемо це питання, якраз 

затверджується кошторис. 

      Марченко В.М.  згідно Статуту, комісії НПУ працюють на громадських 

засадах і  ми не можемо профінансувати  такі поїздки  членів Комісії.  

      Крім того, це особливості податкового законодавства. В будь - якому 

випадку ніхто не заперечує і не робить перепон, ми робимо, все щоб  знайти 

можливості профінансувати. Свого часу ми затвердили положення, згідно 

якого знайшли рішення щодо оплати роботи членів комісій за поданням 

голови відповідної комісії.  

       Кирилюк О.Ю. можливо ці механізми потрібно переглянути. Якщо ця 

комісія постійно працює і постійно має напрацювання, то затвердити 

фінансування щомісячно і все. 

       Марченко В.М. Олена Юріївна, ми можемо це робити тільки по факту 

виконаних робіт,  відповідно до затвердженого положення, людина робить 

звіт, відпрацьовує певний матеріал, голова комісії подає подання і тільки тоді 

людина отримує оплату.  Інакше неможливо, у нас все на громадських 

засадах, так як ми неприбуткова організація.  

       Пилипенко Ю.П.  скажіть будь – ласка, ми заслуховуємо звіт  за  весь 

2022 рік чи тільки з грудня місяця, тобто за той період, який ви почали 

напрацьовувати?  

      Сибіга С.Е. завдання було зробити звіт за 2022 рік по роботі міжнародної 

комісії. Звичайно, коли я робила цей звіт вже як новий  голова Комісії, я 



повинна була  отримати всю інформацію, яка стосується попереднього 

періоду. Тому я звернулася до палати  з приводу інформації, яка  надходило  

до мого обрання, а також що було зроблено з того, що мені не відомо. В 

цьому мені допомагала палата. 

      Пилипенко Ю.П.  тобто палата зробила звіт. 

      Сибіга С.Е. ні не зробила, а допомагала мені збирати всю інформацію. 

      Пилипенко Ю.П. ви маєте всю інформацію по комісії як член комісії за 

весь за 2022 рік? 

      Сибіга С.Е. зараз маю. 

      Пилипенко Ю.П. а чому тоді не володіли всією інформацією? Тому, що 

вам було не цікаво, чи вам її не давали? 

      Сибіга С.Е. можливо і те, і те. 

     Терещенко М.Є. колеги, людина почала працювати, навіщо ви її заводите 

в глухий кут. Вона зараз все це залишить і працюйте самі, вона не може 

відповідати за дії, які були до неї. Ми її зобов’язали надати звіт, вона надала. 

Все рухаємося далі, до чого це все тут. 

       Пилипенко Ю.П.  а чому ми заслуховуємо голову Комісії, яка не має 

інформації.  

        Тоді давайте заслухаємо заступника попереднього голови Комісії, тому 

що новий голова не володіє всією інформацією, і їй звіт допомагала робити 

палата. Яке  відношення робота інших осіб має до звіту Комісії, які не є 

членами вашої Комісії?.        

      Сибіга С.Е. але у звіті висвітлені всі події які дійсно  були і відбувалися в 

цьому році. Я не розумію, чому ми ходимо по колу, що  ще вам потрібно і 

для чого це.  

    Дерун К.А. скажіть будь- ласка які плани на майбутнє? Тому що я розумію 

ми не можемо зупинятися на тому що було, і йдемо вперед, рухаємося далі . 

Є звіт. Але ще хочу запитати які конретні плани на майбутнє, зокрема на 

2023 рік?  

   Сибіга С.Е.  плани є і я хочу їх вам оголосити. В першу чергу, це 

представництво у всіх комісіях і  звернення до всіх нотаріатів світу, які є 

членами МСЛН за отриманням допомоги, освітленням подій які в нас 

відбуваються, отриманням будь - якої допомоги як фінансування так і 

звичайна в опосередковуваному, наприклад через зв’язки, через обмін 

досвідом, через будь які шляхи використовувати. Як ми і до цього робили.  

      Ви ж розумієте, що вся ця співпраця вона  будується на особистих 

контактах та на особистій харизмі представників. Європейський нотаріат, це 

поважний інститут в їх країнах. І в Європі дуже поважають цю професію, і 

там навіть мови немає щоб підтримати нотаріат державою країни. Там є 

прямий зв’язок, там є пряма підтримка і ми маємо зробити так само і ми до 

цього йдемо. Ось ці основі напрямки - отримання допомоги, обмін досвідом.  

      Європейський нотаріат дуже швидко зрозумів під час пандемії, щоб не 

знищили нотаріат і не перетворили на абсолютно цифрову платформу, 

звернувшись до своєї держави, вони перейшли до он-лайн/дистанційного 

посвідчення документів. І завдання для нашої  Комісії збирати цей досвід, 

щоб надалі  його застосовувати. 



       Я, як голова Комісії хотіла б дуже висвітлювати роботу Комісії з 

міжнародного співробітництва, роботу членів Комісії МСЛН в усіх 

соціальних мережах, щоб колеги долучалися до роботи, і бачили що існує 

така Комісія і вона працює. Щоб дізнавалися  про новини, законодавство, 

досвід інших країн, мали можливість виступати з доповідями і могли бути 

корисним на міжнародній арені.  

      Балик Т.М. колеги, дякую Сабріна, що в такий непростий для нас час 

підтримала Комісію і погодилася бути головою Комісії. З приводу запитань 

Пилипенка Ю.П., то я проти перенесення звіту на наступне засідання Ради, 

тому що не бачу в цьому потреби. Переглянувши звіт, мені все зрозуміло і 

доступно. Якщо в нього є запитання, хай він нам їх озвучить і ми їх 

обговоримо. А організаційні питання, то я вважаю, що вже достатньо все 

обговорили і в роботі все буде коригуватися. Тому, колеги давайте будемо це 

питання завершувати і рухатися далі, ми це питання обговорюємо вже 

годину. 

       Войтовський В.С. Тетяна Миколаївна, а я навпаки хочу в цьому питанні 

підтримати Юрія Пилиповича, звіт надіслали дуже пізно і з ним нормально 

ми не ознайомилися. І я зовсім не погоджуюся з тим, що тут прозвучало не 

один раз, а саме що робота Комісії будується на особистих зв’язках, то так не 

має. Ось наприкад, був пан Бєднов і мав особисті зв’язки, і тепер ні пана 

Бєднова, ні зв’язків немає. Комісія представляє НПУ на міжнародній арені, 

тому особисті зв’язки це добре, але має бути робота на міжнародній арені від 

імені палати, а не когось особисто. Тобто все має бути офіційно між 

організаціями, а не на особистому рівні.  

      Марченко В.М. , Валентине звісно, що ми працюємо офіційно, але якби і 

щоби не було  офіційно, спілкування проходить особисто. І хто б це не був, 

ви чи я, ви там будете виступати і будете висвітлювати своє особисте 

бачення,  такі порядки в Європі вистроїли не ми, і не під силу їх наразі  

змінити.  

      Пилипенко Ю.П. я вже коротко, я просто для себе хочу зрозуміти, чи є 

це звернення про виключення рф та білорусії з членства союзу, комісії чи 

звернення НПУ? І чому згадане звернення, яке не готувалося членами Вашої 

комісії включено у звіт про роботу Комісії з міжнародного співробітництва 

Нотаріальної палати України за 2022? 

      Сибіга С.Е. я не можу зрозуміти ваших запитань, ви не на те звертаєте 

увагу, це нюанси. Комісія це і є Нотаріальна палата України, ми всі є 

Нотаріальна палата України.  Ми не є окремим органом якій ні кому не 

підпорядковується. 

      Козаєва Н.М. Вітаю всіх. Шановні колеги, якщо у вас є підозри та 

питання до колишнього голови Комісії, то їх нажаль  ми не можемо задати 

йому особисто та не треба перекладати свої підозри на всіх інших членів 

комісії, яки гарно відпрацьовували всі наші завдання та рішення на протязі 

останніх років, навіть під керівництвом А. Бєднова. Кожен з нас можливо має 

право когось підозрювати, але не робити якихось необдуманих дій на 

підставі лише підозр та за відсутністю фактів. 

      Тим паче, це не дає вам ніякого права так вести себе з новообраною 

головою Комісії. Заслуховування звіту та питання які ви задаєте зараз до 



новобраного голови виглядають як – вендета всієї комісії. Новообрана 

Голова комісії не несе відповідальність за роботу свого попередника. І  

Комісія не робить від свого імені ніяких кроків, все робиться напряму від 

НПУ. Тому давайте залишатися людьми і вести себе відповідно. Кожна 

комісія НПУ діє за статутними повноваженнями, виконує роботу яку доручає 

Рада НПУ або Президент НПУ. Жодна комісія не робить самостійних 

звернень, кроків без погодження з Президентом або Радою НПУ. Якщо 

когось з членів Ради не влаштовує те, що комісія не зробила якихось кроків 

на міжнародній арені, то питання треба перш за все задавати собі, чого Рада 

НПУ не прийняла тих чи інших рішень та не зобов’язала комісію виконати 

наше рішення. Мене робота комісії та її звіт влаштовує, всі наші завдання 

були виконані. Всім нам відомо, що  НПУ протягом свого існування, на 

високому рівні представлена за кордоном, члени комісії налагодили чудові 

стосунки з всіма представниками Латинського нотаріату Європи та за її 

кордонами. Тому прошу припинити допит Голови комісії у такому тоні. 

  Марченко В.М. колеги ще важливо розуміти, що міжнародне 

співтовариство надзвичайно складне, там є певні мостодонти які диктують 

умови гри. Є ті, хто на середньому рівні, а є і ті хто внизу і там дуже складні 

відносини, і потрібно вміти вибудовувати ці відносини. І з останніми подіями 

в нашій країні,  Комісія з міжнародних питань відіграє не останнє місце на 

міжнародній арені, і вона є певною складовою, щоб нас почули. 

      Кирилюк О.Ю. Сабріна я перепрошую, що ми так сильно сьогодні на вас 

натисли, не сприймайте це на себе особисто. Ми просто дійсно не зовсім 

розібралися у звіті. Питання зовсім в іншому, у нас виникло питання з 

головою Комісії, і виникло питання чому питання виходу росії зі складу 

МСЛН раніше не ставилося.  

      І ще в мене питання на перспективу, в мене є інформація що нас хоче 

відвідати президент МСЛН на наступний рік, чи відома вам про це якась 

інформація, та і взагалі чи відомо вам щодо якихось планів МСЛН щодо 

візитів до України?  Якщо це так, то ми мали б можливість підготуватися.  

      Марченко В.М. щодо візиту,  то є  сподівання,  що така зустрічі може  

відбутися на початку року, і в регіоні міст Ужгорода або Львова. Але це ще 

не узгоджена інформація. 

      Терещенко М.Є. щодо питання 2014 року, то наскільки це було 

актуально тоді ставити це питання. Щодо питань до Бєднова, то дійсно їх 

потрібно ставити безпосередньо йому, якщо буде така нагода, а зараз 

потрібно працювати і не заважати працювати. І не з’ясовувати стосунки, це 

недоречно. 

      Марченко В.М. у 2016 році ми подавали звернення про виключення росії 

із членів МСЛН, але тоді ми залишилися зовсім  не почуті. 

      Ворошина Л.В. я б хотіла підняти питання про електронний нотаріат, 

дуже велике прохання, з урахуванням сьогоднішніх реалій, щоб ми мали 

якусь інформацію,  практичні напрацювання  європейських країн, і могли б 

це використати на нашу користь, а не стали придатком «ДІЇ».  

Якщо можливо, то зверніть на це увагу, бо ці питання потрібно вже зараз  

виносити на відповідні рівні на міжнародній арені. 



      Сибіга С.Е. насправді була зроблена, затверджена  і запущена для 

нотаріусів електронна форма для засвідчення справжності підписів згоди на 

виїзд дітей за кордон. І ця форма тепер  є в електронному вигляді , вона єдина 

і доступ до цієї форми має будь який нотаріус, в тому числі світу, вона 

прийнята за цим виглядом, що є у нас наразі. І вже немає такого, що на свій 

розсуд можна зробити.  

     Це був самий перший крок, який зробила  Нотаріальна палата України 

разом з комісіями МСЛН і РНС і КНУЕЦ і всіма іншими структурами 

МСЛН, тобто  робота проводиться і маємо результат. 

     Наступний крок - це довідник Законодавства України, який ми перевірили, 

і його вже запускають. Він буде перекладений найближчим часом на 19 мов і 

розповсюджений між нотаріатами країн світу, тобто вже буде доступ, і 

електронний в тому числі, до самих важливих аспектів українського 

законодавства. 

     Марченко В.М. подякував голові Комісії Сабрині Еглерівні. Звернувся до 

членів Ради. Отже, звіт Комісії НПУ з міжнародного співробітництва за 2022 

рік ми приймаємо  до відома. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 26 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

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., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Пивовар А.В., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В. 

 Войтовський В.С. 

   УХВАЛИЛИ: Звіт Комісії НПУ з міжнародного співробітництва за 2022 

рік прийняти  до відома. 

    Рішення прийнято. 

     

    3.СЛУХАЛИ: члена Ради Бунякіну О.В. Про уточнення порядку 

звільнення нотаріусів, які станом на 24.02.2022 здійснювали нотаріальну 

діяльність в Донецькій, Луганській, Херсонській областях, але які на сьогодні 

зареєстрували свою приватну діяльність/перейшли на роботу в ДНК в інших 

областях. 



ВИСТУПИЛИ: Бунякіна О.В. звернулася до членів Ради з приводу 

необхідності  уточнення рішення  підпункту 5.4 пункту 5 Протоколу № 94 від 

10.06.2022 року. 

Зокрема, ми прийняли рішення про звільнення від сплати членських 

внесків усіх нотаріусів Донецької, Луганської та Херсонської областей з 01 

березня до 31грудня 2022року, без зазначення прізвищ.   

Наразі, є багато нотаріусів цих областей, які  уже перереєстрували свою 

нотаріальну діяльність або перейшли на роботу в державні нотаріальні 

контор в інших областях.   

Наприклад, у нас в області є переселенці нотаріуси, які зареєстрували 

свою діяльність і уже  не є нотаріусами в Донецькій області.  Я так зрозуміла, 

що ми звільняли від сплати членських внесків до 31 грудня колег, які 

вимушені були залишити свої робочі місця в  цих областях. 

Тому, щоб зараз усім відділенням в екстреному порядку не подавати 

подання на звільнення нотаріусів від сплати членських внесків, які переїхали 

з Донецької, Луганської, Херсонської областей і зареєстрували свою 

діяльність чи перейшли на роботу в державні нотаріальні контор в інших 

областях  вношу наступну пропозицію:  

«Уточнити рішення  Ради НПУ по підпункту 5.4 «у зв’язку з окупацією 

території» пункту 5 від 10.08.2022 (протокол № 94) щодо звільнення від 

сплати членських внесків. 

 Звільнити нотаріусів, які здійснювали приватну нотаріальну діяльність 

або були державними нотаріусами станом на 24.02.2022 року на території 

Донецької, Луганської, Херсонської областей від сплати членських внесків і 

провести перерахунок сум, які були нараховані, в тому  числі  сплачені, на 

період з 01.03.2022 року  по 31.12.2022 року.  

Рішення щодо звільнення стосується, в тому числі нотаріусів, які змінили 

нотаріальні округи або перейшли на роботу до державних нотаріальних 

контор на інших територіях України». 

Таке формулювання надасть можливість відстежувати поіменно таких 

нотаріусів, які змінили округи або змінили місце роботи в державних 

нотаріальних конторах та не подавати по ним ще одне подання від голови 

відділення тієї області в якій вони зараз провадять свою нотаріальну 

діяльність. Ось така моя пропозиція. 

Масловець Л.С. а як Запорізька область? 

Бунякіна О.В. давайте тоді ваші уточнення. У вас є нотаріуси які змінили 

округи? 

Масловець Л.С. так є. 

Бунякіна О.В. тоді і їх окремим списком потрібно подати. Або також 

прописати, нотаріуси які змінили округ Запорізької області під час воєнного 

стану. 

Масловець Л.С. мене взагалі тепер питання цікавить, ми готували список 

по тим районам які окуповані, якщо в цілому по області звільняється, то як 

нам рахувати Запоріжжя не окуповано і один район не окупований, вся інша 

область окупована. 

Бунякіна О.В. у вищезазначених областях питання так поставлено, бо 

там було все масово в зоні бойових дій. У Запоріжжі станом на 10.06.2022 



року були окремі території, по яким дійсно подавали і звільняли, а місто 

Запоріжжя не звільняли, то давайте ваші пропозиції. Або ми уточнюємо 

Рішення від 10.06.2022 року або ми по вашим районам чи спискам виносимо 

окремо Рішення.   

Масловець Л.С. я так зрозуміла, що нас прийняли списком, в мене тільки 

питання по деяким нотаріусам виникло, але я думаю, що вони врегулюються. 

Бунякіна О.В. ми говоримо про попереднє рішення чи про сьогодні? 

Якщо попереднє, то вас прийняли списком, але з урахуванням округу 

Запорізької області. А тут питання стоїть, що нотаріуси змінили округи. Чи є 

у вас нотаріуси які змінили округи?  

Масловець Л.С. так почали реєструватися ті, хто виїхав з окупованих 

територій.  

Бунякіна О.В. тоді давайте додамо Запорізьку область. Нотаріуси 

Запорізької області які провадили нотаріальну діяльність до 24.02.2022 року 

проте протягом 2022 року змінили нотаріальний округ . 

Масловець Л.С. добре. 

Долгова З.М. тепер давайте ситуацію розберемо по порядку. Ми 

звільняли в червні місяці до кінця року нотаріусів Донецької, Луганської, 

Херсонської областей загалом, без списків. По різним обставинам ці 

нотаріуси перереєструвалися в інших нотаріальних округах і працюють. Як 

зараз вносити зміни в Рішення від 10.06.2022, якщо  списків цих нотаріусів 

не має. На сьогодні вони вже нотаріуси іншого нотаріального округу в іншій 

області.  

Бунякіна О.В. звільняти в зв’язку з тим, що ці люди на відміну від мене 

дійсно постраждали. Якщо в моєму житті не змінилося нічого, то в них 

змінилося все і домівка і робота і місце проживання. Я вважаю, що вони 

заслуговують на звільнення протягом цього поточного року. Тобто дати час 

освоїтися і прийти до тями. Але зараз нам потрібно технічно прописати так, 

щоб зараз вам не пішло ще 24 подання списків на звільнення від сплати 

членських внесків на тих нотаріусів, які зареєстрували свою діяльність в 

нових округах.  

Долгова З.М. питання в тому, як правильно внести зміни до рішення  

Ради від 10.06.2022.  Головне щоб не вийшло плутанини.  

 Наприклад, голова відділення у Київській області, у  Вінницькій області, 

подають окреме подання на подальше звільнення від сплати членських 

внесків тих нотаріусів, які переїхали до них з Донецької та  Луганської 

областей, і уже працюють у них. 

Бунякіна О.В. якщо вам зручніше працювати з великою кількістю 

подань, то не питання. Я подала свою пропозицію. 

Долгова З.М., я також не проти вашої пропозиції. Яке рішення прийме 

Рада, таке ми і  будемо виконувати. Я озвучила практику, яка сьогодні 

склалася в інших областях. 

Бунякіна О.В.  тоді прошу внести мою пропозицію на голосування  

І можливо потрібно додати Запорізьку область - окуповані території, 

території де ведуться активні бойові дії 

Терещенко М.Є. я хочу уточнити звільнення стосуються виключно до 

кінця цього року, так? 



Бунякіна О.В. так. 

Пилипенко Ю.П. я погоджуюся і з Оленою Валентинівною і з Зоєю 

Михайлівною, якщо читати це рішення, тут дійсно звільнити нотаріусів 

Луганської, Донецької  та Херсонської області.  

    За правилом, нотаріус, який переїжджає в іншу область повинен був би 

припинити свою діяльність, і  зареєструвати свою діяльність у зовсім іншій 

області. Якщо ми звільняємо нотаріусів Луганської області, після завтра цей 

нотаріус зареєструється у Львівській області, то він вже не буде нотаріусом 

Луганської області, відповідно на звільнення у нього права також вже не має, 

оскільки право на звільнення закінчилося з моменту припинення 

нотаріальної діяльності   як  нотаріуса Луганської області. Тому як на мене,  

все ж таки рішення від 10.06.2022 потрібно або доповнити або викласти в 

новій редакції. Я погоджуюся що потрібно внести корективи. 

Козаєва Н.М. я підтримую те, що тільки що сказав Пилипенко Ю.П. і 

Олену Бунякіну. 

Апалько М.Ю. я згодна з Юрієм Пилипенко, тому, що рішення виписано 

таким чином, що саме загалом звільнялися нотаріуси Донецької і Луганської 

областей, по Запорізькій  області були вказані прізвища і їх  звільняли 

списком. 

Але рік вже закінчується, тому можливо не потрібно вже щось змінювати. 

А от на наступний рік вже давайте подавати більш коректні подання. Тобто 

по прізвищам, як ми вже зараз і робим. Я просто вже не бачу сенсу зачіпати 

той Протокол. Але якщо колеги вважають за потрібне змінити рішення, то 

будь - ласка.  

Бунякіна О.В. все таки я вважаю, що потрібно внести уточнення в те 

рішення, щоб було однакове розуміння прийнятого рішення.  

Терещенко М.Є. Запорізьку область ми не можемо додати, бо там були 

списки і звільняли по прізвищам.  Крім того,  Запорізька область не вся в 

окупації і під активними бойовими діями. 

Пилипенко Ю.В.  давайте  також вирішимо одночасно і проголосуємо 

про  звільнення з  01.03.2022 року від сплати членських внесків нотаріусів, 

які мобілізовані, до їх демобілізації. 

Марченко В.М. отже на голосування вносимо пропозицію Бунякіної 

О.В., з урахуванням зауважень та  пропозицій Пилипенка Ю.В. та Апалько 

М.Ю.   

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., 

Дерун К.А., Козаєва Н.М., 

Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Барсков А.В., 

  



Левенець Т.П., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Пивовар А.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:  

Уточнити редакцію підпункту 5.4 «у зв’язку з окупацією території» 

пункту 5 рішення  Ради НПУ від 10.08. 2022 (протокол № 94) щодо 

звільнення від сплати членських внесків, а саме: 

1. Звільнити нотаріусів, які здійснювали приватну нотаріальну діяльність 

або були державними нотаріусами станом на 24.02.2022 року на території 

Донецької, Луганської, Херсонської областей від сплати членських внесків і 

провести перерахунок сум, які були нараховані, в тому  числі  сплачені, на 

період з 01.03.2022 року  по 31.12.2022 року.  

Рішення щодо звільнення стосується, в тому числі нотаріусів з 

перелічених областей, які змінили нотаріальні округи або перейшли на 

роботу до державних нотаріальних контор на інших територіях України після 

24.02.2022. 

2. Звільнити нотаріусів від сплати членських внесків з 01.03.2022 року, які 

були мобілізовані до їх демобілізації, та після надання головою відділення 

відповідного повідомлення.  

      Рішення прийнято. 
 

   4. СЛУХАЛИ: виконавчого директора НПУ Долгову З.М., головного 

бухгалтера Безродну В.М. про коригування Кошторису доходів і видатків 

відділень НПУ на 2022 рік. 

   4.1. Долгова З.М. зазначила, що використання коштів відбувалося у 

відповідності до Витратної частини Кошторису на 2022 рік. Перевитрат або   

нецільового використання коштів не було.  

Разом з тим, є необхідність  внести коригування до Кошторисів НПУ та  її 

відділень НПУ на 2022 рік, затверджених рішенням Ради НПУ від 16.12.2021 

(протокол № 88), з  урахуванням змін станом на 01 січня 2022 року за 

статтями  «Доходів» (заборгованість за членськими внесками нотаріусів; 

кошти, отримані в якості авансу за членськими; залишок невикористаних 

коштів на поточних рахунках), та відповідно статті «Витрати на виконання 

статутних завдань та на проведення масових заходів (наради, конференції, 

круглий стіл, тощо), аналітично-методичну роботу, нагородження, 

відрядження  на конференції, зустрічі, тощо». 

Інші видатки не змінюються.  

   У  Кошторисі відділення НПУ у  Вінницькій області  на 2022 рік  збільшити 

статтю « Оплата праці, договори ЦПХ преміювання тощо» на 40,00 тисяч 

гривень та «Нарахування на заробітну плату тощо» на 8,8 тисяч гривень за 

рахунок зменшення статті «Поточні витрати: купівля основних засобів, 



нематеріальних активів, комплектуючі до ПК, обслуговування бух програм, 

оренда офісу, послуги охорони, послуги інтернету, послуги зв'язку, купівля 

канцтоварів, непередбачені витрати, тощо» у зв’язку із   введенням в 

штатний розпис однієї  посадової одиниці «Юрисконсульта», з 16 червня 

2022 року. 

 Долгова З.М. звернулась до членів Ради  розглянути надані кошториси 

доходів  видатків НПУ та її відділень на 2022 рік (додаток 1 та додаток 2 ).   

 Після обговорення «Дохідної» та  «Витратної» частини Кошторису на 

2022 рік,  Долгова З.М. звернулася до членів Ради НПУ з проханням 

погодити  і затвердити  відповідні зміни до Кошторису доходів і видатків 

НПУ та її відділень на 2022 рік. 

       ГОЛОСУВАЛИ:  

 

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

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., Гура Л.Б., Ворошина 

Л.В., Пивовар А.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: 

 4.1 Внести коригування до Кошторисів НПУ та її відділень НПУ на 2022 

рік, затверджених рішенням Ради НПУ від 16.12.2021 (протокол № 88) з  

урахуванням змін станом на 01 січня 2022 року за статтями  «Доходів» 

(заборгованість за членськими внесками нотаріусів; кошти, отримані в 

якості авансу за членськими; залишок невикористаних коштів на поточних 

рахунках), та відповідно статті «Витрати на виконання статутних завдань та 

на проведення масових заходів (наради, конференції, круглий стіл, тощо), 

аналітично-методичну роботу, нагородження, відрядження  на конференції, 

зустрічі, тощо». 

     У  Кошторисі відділення НПУ у  Вінницькій області на 2022 рік  

збільшити статтю «Оплата праці, договори ЦПХ преміювання тощо» на         



40,00 тисяч гривень та «Нарахування на заробітну плату тощо» на 8,8 тисяч 

гривень за рахунок зменшення статті «Поточні витрати: купівля основних 

засобів, нематеріальних активів, комплектуючі до ПК, обслуговування бух 

програм, оренда офісу, послуги охорони, послуги інтернету, послуги зв'язку, 

купівля канцтоварів, непередбачені витрати, тощо», у зв’язку із   введенням в 

штатний розпис однієї  посадової одиниці «Юрисконсульта», з 16 червня 

2022 року. 

Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою 

НПУ 15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а 

йде додатком №2 до цього протоколу. 

Рішення прийнято. 

       

     4.2 СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. Про 

погодження та затвердження проєкту Кошторису доходів і видатків  НПУ та 

її відділень на 2023 рік.   

      ВИСТУПИЛИ:  Долгова З.М. зазначила, що запропонований проєкт 

Кошторису на 2023 рік (додаток №3) визначає загальний обсяг надходжень 

коштів на 2023 рік і їх спрямування для виконання НПУ та її відділеннями 

своїх завдань та функцій.  

В Дохідній  частині  Кошторису на 2023 рік визначені  планові показники 

надходжень, які передбачається спрямувати на покриття видатків НПУ та її 

відділень.  

   Дохідна частина сформована за рахунок планових надходжень від 

членських внесків, відсотків від банківських установ, залишків коштів 

станом на 01.12.2022.  

    Остаточні залишки невикористаних коштів на поточних рахунках НПУ та 

її відділень будуть відомі  в січні 2023 року. 

    На 2023 рік у порівнянні з 2022 роком заплановано збільшення надходжень  

від членських внесків за рахунок  мінімальної заробітної плати у розмірі  

6700 грн.   Щодо кількості нотаріусів, то їх чисельність зменшилась. 

     Кошторис доходів і видатків  НПУ (апарат) на 2023 рік : стаття  «Витрати  

на утримання  апарату НПУ»  залишені в межах тих сум, які було закладено 

на 2022 рік.  

     У порівнянні з 2022 роком у 2023 році  планується збільшити  видатки 

НПУ на статтю «Витрати на виконання статутних завдань та на проведення 

масових заходів: наради, семінари, конференції, аналітично-методичну 

роботу, нагородження, внесок  МСЛН,   відрядження  на конференції, 

семінари,  договори ЦПХ, тощо» на 2,143 млн грн. 

     У зв’язку із плановим збільшенням надходжень по членським внескам,  

відповідно збільшено відрахування 50% від членських внесків на рахунки 

відділень НПУ для забезпечення виконання ними статутних завдань і на 

розвиток.  

      Статтею Витратної частини  Кошторису «Фінансування облаштування  

офісу НПУ» закладено збільшення витрат  з 5 млн. грн. до 9 млн. грн.   на 

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



(виготовлення проєктної документації, укладення відповідних договорів, 

ремонту тощо).  

     Усі  відділення НПУ подали погоджені на  засіданнях своїх правлінь 

проєкти Кошторисів доходів та видатків на 2023 рік. Кошториси 

збалансовані. 

     Штатна чисельність працівників апарату НПУ, а також фонд зарплати, 

який був затверджений  на 2022 рік, залишається без змін і на наступний, 

2023 рік.  

Войтовський В.С. запропонував внести в  Кошторис  на 2023 рік джерело 

надходжень -    дивіденти від юридичних осіб, засновником  яких є НПУ. 

Марченко В.М. зазначив, що це слушна пропозиція, але до цього питання 

можна буде повернутися після річних звітів. 

Кирилюк О.Ю. уточнила кількість працюючих працівників апарату та 

які вакантні посади. Запропонувала розглянути питання залучення на 

вакантні посади нотаріусів, які припинили свою нотаріальну діяльність. 

Після обговорення інформації щодо виконання за 11 місяців Кошторису 

на 2022 рік (додаток 4), Долгова З.М. звернулася до членів Ради НПУ з 

проханням погодити  і затвердити  запропонований проєкт  Кошторису 

доходів і видатків НПУ та її відділень на 2023 рік з урахуванням залишків 

коштів станом на 01 січня 2023 року. 

       Затверджений та діючий штатний розпис апарату НПУ залишити без 

змін.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Пивовар А.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: 

  4.2.Погодити  і затвердити  запропонований Кошторис доходів і видатків 

НПУ та її відділень на 2023 рік з урахуванням залишків коштів станом на 01 

січня 2023 року. 



        Затверджений  та діючий штатний розпис апарату НПУ залишити без 

змін.   

    Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою 

НПУ 15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а 

йде додатком  до цього протоколу. 

  Рішення прийнято. 

 

      5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про  

погодження та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2023 рік.    

 ВИСТУПИЛИ: Долгова З.М. зазначила, що План основних  заходів 

НПУ на 2022 рік в цілому виконано.  

   Фінансування спортивних змагань та інших заходів  у 2022 році не 

проводилося. 

Ті завдання, виконання яких  носить постійний чи перехідний характер 

внесені до запропонованого членам Ради НПУ проекту  на 2023 рік.  

На виконання доручення НПУ від  02.12.2022 року відділеннями НПУ   та 

Комісіями  НПУ були надані пропозиції,  які були опрацьовані апаратом та   

включені до проєкту Плану  основних заходів НПУ на 2023 рік. 

Кирилюк О.Ю. уточнила, що у пункті 4 Плану основних заходів НПУ на 

2022 рік у стовпчику «виконавці»  необхідно додати «Комісію з питань 

співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування», 

так як ці питання напряму стосуються цієї  Комісії.  

      Крім того, у пункті 5 Плану у стовпчику «виконавці» доповнити словами 

«Комісії НПУ», а у пункті 7- словами «робоча група з питання створення 

Електронної системи нотаріату».  

      Після обговорення  пропозицій  та зауважень,  Долгова З.М. звернулася 

до членів Ради НПУ з проханням погодити  і затвердити проект Плану 

основних заходів НПУ на 2023 рік із запропонованими  доповненнями.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Пивовар А.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:  Погодити  і затвердити  План основних заходів НПУ на 

2023 рік із запропонованими  доповненнями.   

      Рішення прийнято. 

 

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

НПУ   Про звільнення від сплати членських внесків. 

      ВИСТУПИЛИ: Виконавчий директор Долгова З.М. звернулась до 

членів  Ради з приводу необхідності розглянути  подання від голови 

відділення НПУ у м. Києві Козаєвої Н.М. щодо заяви приватного нотаріуса 

Сокуренка О.Д., який просить списати йому існуючу заборгованість та 

звільнити його від сплати членських на майбутні періоди. 

       Козаєва Н.М.  доповіла членам Ради НПУ, що  заяви від приватного 

нотаріуса Сокуренка Д.М.  надходили до відділення НПУ в м. Києві ще з 

травня 2022 року, коли вирішувалися питання підключення  нотаріусів до 

Державних реєстрів в контексті Постанови уряду №164 від 28.02.2022. 

      В своїй заяві на включення його до переліку нотаріусів, яким в умовах 

воєнного стану надається право  здійснювати державну реєстрацію, 

Сокуренко О.Д. вказав, що він відповідає всім критеріям і немає 

заборгованості по сплаті членських внесків. Однак, після перевірки, 

з’ясувалося, що у нього  є багаторічна прострочена заборгованість у розмірі 

25 110,71 грн. ( станом на 01.12.2022) року, а  надана ним інформація в заяві 

не відповідає дійсності.  

    У зв’язку з цим, питання щодо поведінки приватного нотаріуса  Сокуренка 

Д.О. було предметом розгляду на правлінні відділення. За результатом 

розгляду  було прийнято рішення про направлення подання на розгляд 

Комісії НПУ з питань професійної етики нотаріусів. 

        В подальшому, приватний нотаріус Сокуренкуо Д.О. направляв до 

відділення в м. Києві   нові заяви про реструктуризацію заборгованості, про 

списання заборгованості, про звільнення його взагалі від сплати членських 

внесків.  

       Всі ці заяви  були розглянуті на засіданні правління. За результатами 

розгляду правління не вбачає підстав для задоволення заяв приватного 

нотаріуса Сокуренка Д.О. і звертається до Ради НПУ. 

       Терещенко М.Є. запитала скільки у нього нотаріальних дій та який 

річний дохід. 

        Долгова З.М. зазначила, що приватний нотаріус є інвалідом 2-ої групи, 

надав копію своєї статистичної звітності лише за 2021 рік.  Кількість 

нотаріальних дій та річний дохід незначний, не дивлячись, що утримується 

додатково два робочих місця.  Однак, підтвердити чи спростувати, що надана 

Сокуренком О.Д. інформація відповідає дійсності, ми не можемо. 

       Терещенко М.Є. запропонувала звернутися до управління юстиції та 

витребувати копію статистичної звітності приватного нотаріуса Сокуренка 

Д.М. за останні 5 років, а потім повернутися до розгляду подання.    

        Інших пропозицій не надходило. 



        Долгова З.М. запропонувала розглянути подання голів відділень про 

звільнення від сплати членських внесків та списання безнадійної 

заборгованості 

                       у зв’язку з воєнним станом в Україні: 

- за поданням голови відділення НПУ в Вінницькій області Суханової Тетяни 

Олександрівни: 

1. звільнити від сплати членських внесків нотаріуса Кравець Сніжану 

Володимирівну, яка перебувала на окупованій території Волноваського 

району Донецької області та на даний момент зареєструвала свою діяльність 

приватного нотаріуса Могилів-Подільського районного нотаріального округу 

Вінницької області, на період до кінця 2022 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1365,67 грн. 

 

2. звільнити від сплати членських внесків нотаріуса Кравцову Ольгу 

Миколаївну, яка перебувала на окупованій території м. Старобільськ 

Луганської області та на даний момент зареєструвала свою діяльність 

приватного нотаріуса Могилів-Подільського районного нотаріального округу 

Вінницької області, на період до кінця 2022 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області Бунякіної 

Олени Валентинівни: 

3. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Старову Ольгу Сергіївну, яка 

вимушена шукати нове приміщення для облаштування робочого місця 

нотаріуса внаслідок подвійного влучання ракети, скерованої рф у центр міста 

Дніпра у район розташування її робочого місця (пошкоджена будівля, в якій 

знаходилось робоче місце нотаріуса, в приміщені нотаріуса обрушена стеля, 

вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облаштування та двері), на період з 

01.09.2022 року по 01.03.2023 рік. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 541,67 грн. 

 

4. звільнити від сплати членських внесків окремих нотаріусів 

Дніпропетровщини Синельниківська територіальна громада Лівінську Юлію 

Олександрівну та Лівінську Людмилу Миколаївну, у зв’язку з залишенням 

ними робочих місць в період початку активних бойових дій  та із загрозами 

обстрілів на території здійснення діяльності та проживання , на період з 

01.03.2022 року по 31.05.2022 рік. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 2040,67 грн. Юлія, 2041,67 грн - 

Людмила. 

 

5. звільнити від сплати членських внесків нотаріусів Дніпропетровщини чиї 

робочі місця знаходяться на території, що перебуває під постійними 

активними обстрілами у зв’язку із воєнною агресією росії на території 

України: Нікопольська, Марганецька територіальні громади, на період з 

01.11.2022 року по 01.02.2023 року три місяця): 



1. Балабекяна Артура Едуардовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

2. Бережного Олександра Сергійовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

3. Гульбандян Людмилу Володимирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

4. Дряблову Надію Федорівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

5. Єрьоменко Раїсу Порфирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

6. Єрьоменко Євгенію Георгіївну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

7. Іопеля Сергія Олександровича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

8. Ковтюх Анну Володимирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

9. Коляду Юрія Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

10.  Кучугурного Миколу Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

11.  Кучугурну Людмилу Михайлівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

12.  Мігунова Сергія Олександровича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

13.  Наявко Ігоря Миколайовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

14.  Максименко Ольгу Володимирівну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

15.  Новікова Ігоря Миколайовича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

16.  Пахомовську Діану Сергіївну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

17.  Романенко Станіслава Олександровича, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

18.  Рачкову Ольгу Анатоліївну, приватного нотаріуса 

Нікопольського районного округу 

 

  19. Звільнити нотаріуса Борд Наталію Леонідівну (свідоцтво № 3883) від 

сплати членських внесків на період з 01.03.2022 по 31.05.2022 року (три 

місяці). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове зупинення 

діяльності на вказаний період. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 6958,37 грн. 

 

  20. Звільнити нотаріуса Баден Анну Євгенівну (свідоцтво № 6651) від 

сплати членських внесків на період з 01.03.2022  по 31.12.2022 року (десять 

місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове зупинення 

діяльності на вказаний період. 



Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 5958,41 грн. 

 

21. Звільнити нотаріуса Ромащенко Наталю Миколаївну (свідоцтво № 8887) 

від сплати членських внесків на період з 01.03.2022  по 31.08.2022 року 

(шість місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове 

зупинення діяльності на вказаний період. 

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1543,89 грн. 

 

22. Звільнити нотаріуса Спіренкову Наталію Володимирівну (свідоцтво № 

3712) від сплати членських внесків на період з 01.04.2022 по 31.12.2022 року 

(дев’ять місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове 

зупинення діяльності на вказаний період.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1958,37 грн. 

 

23. Звільнити нотаріуса Гугель Світлану Юріївну (свідоцтво № 8253) від 

сплати членських внесків на період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року (десять 

місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове зупинення 

діяльності на вказаний період.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 10876,19 грн. 

 

24. Звільнити нотаріуса Кохан Анну Леонідівну (свідоцтво № 2010) від 

сплати членських внесків на період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року (десять 

місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове зупинення 

діяльності на вказаний період.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 7844,04 грн. 

 

25. Звільнити нотаріуса Новицьку Марину Юріївну (свідоцтво № 9535) від 

сплати членських внесків на період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року (десять 

місяців). Підстава – воєнні дії на території України, тимчасове зупинення 

діяльності на вказаний період. 

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 5407,73 грн. 

 

26. Звільнити нотаріуса Міхеєву Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 3295) від 

сплати членських внесків на період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року 

(дванадцять місяців). Підстава – зупинення нотаріальної діяльності ще з 2021 

року, укладення договору про заміщення.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 6958,37 грн. 

 

- за поданням заступника голови відділення НПУ в Донецькій області 

Апалько Марини Юхимівни: 

6. звільнити від сплати членських внесків державних та приватних нотаріусів 

Донецької області з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік в зв’язку з російською 

агресією та окупацією більшості території області. Територія області або 

окупована або знаходиться під постійними обстрілами. Вчинення 

нотаріальних дій тими нотаріусами, хто має можливість працювати, 

зводиться до десятка дій в місяць. 

ДЕРЖАВНІ НОТАРІУСИ 



1. Шеллар Володимир Леонідович, м. Бахмут 

2. Балицька Людмила Анатоліївна, м. Бахмут, 

3. Ушкало Марія Костянтинівна, смт. Нікольське 

4. Коржевникова Людмила Ярославівна, м. Вугледар 

5. Блєвєрова Ольга Віталіївна, м. Світлодарськ 

6. Свиридова Алла Володимирівна, м. Мирноград 

7. Гусєва Олена Вікторівна, м. Добропілля 

8. Сафронова Наталія Леонтіївна, м. Покровськ 

9. Дубінська Людмила Іванівна, м. Селидове 

10. Кучеренко Ольга Леонідівна, м. Селидове 

11. Алексєєва Валерія Євгенівна, м. Дружківка 

12. Браташевська Галина Олексіївна, м. Слов'янськ 

13. Степанов Віталій Віталійович, Бахмутський р-н 

14. Сівякова Галина Петрівна, м. Костянтинівка 

15. Волобуєв Олексій Володимирович, м. Костянтинівка 

16. Панасенко Олена Миколаївна, м. Костянтинівка 

17. Уварова Галина Іванівна, м. Краматорськ 

18. Фареник Олег Олександрович, м. Краматорськ 

19. Костюкова Наталія Сергіївна, м. Краматорськ 

20. Полянських Владимира Валеріївна, м. Краматорськ 

21. Шиленко Світлана Володимирівна, м. Покровськ 

22. Радочина Олена Іванівна, м. Покровськ 

23. Клименко Наталія Іванівна, м. Красногорівка 

24. Макарова Надія Іванівна, м. Слов’янськ 

25. Кулініч Валентина Миколаївна, м. Маріуполь 

26. Гердвіліс Олена Вікторівна, м. Маріуполь 

27. Колеснік Людмила Василівна, м. Маріуполь 

28. Старостенко Лариса Григорівна, м. Маріуполь 

29. Шаповалова Людмила Василівна, м. Маріуполь 

30. Костецька Наталія Григорівна, м. Маріуполь 

31. Одерій Галина Василівна, м. Маріуполь 

32. Постнова Олександра Миколаївна, м. Маріуполь 

33. Руденко Наталя Сергіївна, м. Покровськ 

34. Коліушко Людмила Геннадіївна м. Новогродівка 

35. Звягіна Антоніна Федорівна, смт. Олександрівка 

36. Доценко Ольга Вікторівна, м. Селидове 

37. Грецька Тетяна Петрівна, м. Слов’янськ 

38. Янюк Світлана Володимирівна, м. Часів-Яр 

39. Строкова Тетяна Юріївна, м. Волноваха 

 

ПРИВАТНІ НОТАРІУСИ 

40. Шевера Олена Степанівна, м. Покровськ 

41. Алейнікова Наталя Іванівна, м. Мирноград 

42. Семенова Ірина Миколаївна, м. Лиман 

43. Ляшенко Вікторія Геннадіївна, м. Маріуполь 

44. Климова Оксана Володимирівна, м. Селидове 

45. Матвєєва Вікторія Олександрівна, м. Маріуполь 



46. Апалько Марина Юхимівна, м. Маріуполь 

47. Баранов Микола Степанович, м. Бахмут 

48. Бедненко Сергій Валерійович, м. Маріуполь 

49. Бігун Віталій Валерійович, м. Слов’янськ 

50. Богатов Сергій Георгійович, м. Мирноград 

51. Богатова Імма Олексіївна, м. Покровськ 

52. Бодягіна Інесcа Ігорівна, м. Маріуполь 

53. Борисевич Віра Адольфівна, м. Костянтинівка 

54. Бочко Вадим Анатолійович, м. Слов’янськ 

55. Букрєй Галина Петрівна, м. Бахмут 

56. Верченко Тетяна Іванівна, м. Маріуполь 

57. Райххольд Марина Іванівна, м. Покровськ 

58. Волобуєва Тетяна Володимирівна, м. Костянтинівка 

59. Воробей Оксана Вікторівна, м. Мирноград 

60. Гвоздь Микола Іванович, м. Курахове 

61. Геращенко Марина Володимирівна, м. Маріуполь 

62. Гічкін Антон Володимирович, м. Маріуполь 

63. Гнатенко Вікторія Леонідівна, м. Волноваха 

64. Гончаров Микола Леонідович, м. Дружківка 

65. Грамма Ірина Федорівна, м. Волноваха 

66. Гуков Олександр Васильович, смт. Велика Новосілка 

67. Демко Марина Леонідівна, м. Маріуполь 

68. Дорменок Юлія Миколаївна, Ясинуватський р-н 

69. Клепанова Олена Анатоліївна, м. Добропілля 

70. Дух Ірина Олексіївна, м. Покровськ 

71. Шемчук Наталія Борисівна, м. Покровськ 

72. Заброда Роман Володимирович, м. Слов’янськ 

73. Задорожний Дмитро Володимирович, м. Краматорськ 

74. Землянський Володимир Ілліч, м. Костянтинівка 

75. Зіма Яна Валеріївна, м. Добропілля 

76. Зубкова Анна Олександрівна, м. Слов’янськ 

77. Ігнатенко Олександр Володимирович, м. Вугледар 

78. Ковальова Марія Василівна, смт. Мангуш 

79. Козирєва Леся Вікторівна, м. Гірник 

80. Коніченко Наталія Миколаївна, м. Слов’янськ 

81. Кудлаєв Олександр Олександрович, м. Маріуполь 

82. Куркчи Георгій Іванович, м. Маріуполь 

83. Левочка Максим Миколайович, смт. Олександрівка 

84. Леонов Сергій Іванович, м. Курахове 

85. Літвінова Валентина Анатоліївна, м. Бахмут 

86. Літвінова Ірина Олександрівна, м. Маріуполь 

87. Лук’янець Лариса Вікторівна, м. Авдіївка 

88. Лупінова Наталя Євгенівна, м. Маріуполь 

89. Луценко Світлана Іванівна, м. Маріуполь 

90. Мельникова Вікторія Олександрівна, м. Краматорськ 

91. Меркулов Павло Юрійович, м. Краматорськ 

92. Миросєді Валентина Миколаївна, м. Дружківка 



93. Михайленко Ольга Володимирівна, м. Покровськ 

94. Молодняк Людмила Петрівна, м. Добропілля 

95. Молодняк Ольга Володимирівна, м. Добропілля 

96. Мошенко Олена Владиславівна, м. Маріуполь 

97. Мурадова Світлана Григорівна, м. Слов’янськ 

98. Нечипоренко Тетяна Іванівна, м. Селидове 

99. Никоненко Тетяна Василівна, м. Маріуполь 

100. Ніколаєнко Тамара Іванівна, м. Маріуполь 

101. Одерій Антон Степанович, м. Маріуполь 

102. Панасенко Інна Петрівна, м. Костянтинівка 

103. Панченко Андрій Вікторович, м. Слов’янськ 

104. Паращук Олена Анатоліївна, м. Слов’янск 

105. Петрова Оксана Миколаївна, м. Селидове 

106. Пигіда Сергій Іванович, м. Бахмут 

107. Пожидаєва Вікторія Олександрівна, м. Маріуполь 

108. Пятовський Олексій Олександрович, м. Маріуполь 

109. Радіонов Юрій Володимирович, м. Дружківка 

110. Разумова Тетяна Петрівна, м. Костянтинівка 

111. Сабіна Лейла Валеріївна, м. Бахмут 

112. Купінська Леся Миколаївна, м. Маріуполь 

113. Скалун Руслан Вікторович, м. Маріуполь 

114. Слащев Андрій Геннадійович, м. Маріуполь 

115. Соловар Валентина Іванівна, м. Слов’янськ 

116. Соловйова Світлана Семенівна, м. Краматорськ 

117. Стадник Олена Олексіївна, м. Маріуполь 

118. Стародубцева Людмила Володимирівна, м. Краматорськ 

119. Степаніщенко Едуард Анатолійович, м. Волноваха 

120. Толочко Анна Геннадіївна, м. Покровськ 

121 Трубніков Анатолій Олексійович, м. Лиман 

122. Тулаінов Едуард Анатолійович, м. Маріуполь 

123. Федосенко Аліна Євгеніївна, м. Костянтинівка 

124. Царьова Інна Валентинівна, м. Маріуполь 

125. Чернишова Вікторія Валеріївна, м. Маріуполь 

126. Чичеков Савелій Федорович, смт. Мангуш 

127. Чичекова Олена Анатоліївна, м. Маріуполь 

128. Шабадаш Лариса Семенівна, м. Маріуполь 

129. Шаповалов Анатолій Васильович, м. Маріуполь 

130. Шарафєєва Ірина Вадимівна, м. Селидове 

131. Шиманський Іван Юрійович, м. Добропілля 

132. Шпарага Світлана Стефанівна, м. Маріуполь 

133. Яценко Олександр Миколайович, м. Волноваха 

134. Берзінь –Усова Ірина Анатоліївна, м. Краматорськ 

135. Землянський Євген Володимирович, м. Дружківка 

136. Бєлявцева Анна Віталіївна, м. Бахмут 

137. Ласточкіна Світлана Вікторівна, м. Маріуполь 

138. Ісаченко Марія Олександрівна, м. Краматорськ, 

139. Шарафєєв Юрій Олександрович, м. Селидове 



 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни:  

     7. звільнити від сплати членських внесків, приватних та державних 

нотаріусів з територій, що перебувають в тимчасовій окупації з 01 березня 

2022 року до закінчення воєнного стану. 

      Список нотаріусів: 

1. Сенаторова Наталія Валеріївна – Бердянський районний нотаріальний 

округ 

2. Сіра Ірина Євгенівна – Василівський районний нотаріальний округ 

3. Жебелюк Вікторію Андріївну- Василівський районний нотаріальний округ 

4. Бєднов Олександр Анатолійович - Мелітопольський районний 

нотаріальний округ 

5. Бєднова Наталя Віталіївна - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

6. Сєдов Віталій Владленович - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

7. Турецьку Юлію Валентинівну - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

8. Чупрун Тетяна Анатоліївна- Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

9. Уколова Сергія Анатолійовича - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

10. Коверзнєв Сергій Васильович  - Мелітопольський районний нотаріальний 

округ 

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни:  

8. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Іванову Єлєну Григорівну у зв’язку з 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної агресії рф 

на період з 01 березня 2022 р. до 01 вересня 2022 р.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3199,95 грн. 

 

9. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Захарову Ніну Василівну у зв’язку з 

неможливістю здійснення нотаріальної діяльності за попереднім місцем - на 

території Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області в 

результаті активних воєнних дій та вимушеного переміщення до КМНО за 

період з 01.03.2022 р. по 31.12.2022 р. та здійснити відповідний перерахунок.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1607,48 грн. 

 

10. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Самоплавську Ольгу Валеріївну  у зв’язку з 

народженням дитини та воєнними діями на період з 01 січня 2022 р. до 

закінчення воєнного стану у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної 

діяльності. 



Заборгованість станом на 01.12.2022 рік –  5958,37 грн. 

 

11. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Любарську Наталію Василівну у зв’язку з 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної агресії рф 

на період з 01 березня 2022 р. до 01 листопада 2022 р.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1818,93 грн. 

 

    12. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Думанську Анну Василівну, у 

зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної 

агресії рф на період з 24.02.2022 р. по 13.12.2022 р.  

     Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня.  

 

   13. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Гармаш Юлію Володимирівну, у 

зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної 

агресії рф на період з 01.12.2022 р. до кінця воєнного стану в Україні.  

     Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 469,73 грн. 

 

    14. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Кварацхелія Нато Несторівну, у 

зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної 

агресії рф на період з 01.03.2022 р. по 01.09.2022 р.  

     Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1557,69 грн. 

 

   15. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Топазли Оксану Олександрівну, у 

зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з причини воєнної 

агресії рф на період з 01.04.2022 р. по 31.08.2022 р.  

     Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Кіровоградській області Балик 

Тетяни Миколаївни:  

16. звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

Олександрійської державної нотаріальної контори Кіровоградської області 

Цибульського Геннадія Володимировича  з 01.03.2022 року до закінчення 

воєнного стану  у зв’язку з призивом по мобілізації.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 2708,30 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Львівській області Пилипенка Юрія 

Пилиповича:  

17. звільнити від сплати членських внесків у зв’язку з призовом до лав 

Збройних сил України з 01.03.2022 року до закінчення воєнного стану 

наступних нотаріусів: 



1. приватного нотаріуса Самбірського районного нотаріального округу 

Макаревича Ігоря Володимировича -заборгованість станом на 01.12.2022 рік 

– 5577,37 грн. 

2. приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бойка 

Юрія Вікторовича заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 5784,37 грн. 

3. приватного нотаріуса Львівського районного нотаріального округу 

Фуртака Валентина Ігоровича - заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 

22 838,62 грн. 

 

- за поданням заступника голови відділення НПУ в Миколаївській області 

Барскова Артема Вікторовича:  

18. Відділення НПУ в Миколаївській області, просить не нараховувати і 

відкоригувати заборгованість по сплаті членських внесків перед 

Нотаріальною палатою України нотаріусів Миколаївської області, у зв’язку з 

проведенням бойових дій в нашій області та неможливістю вчиняти 

нотаріальні дії з 01 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року: 

1. Матвєєва Інна Миколаївна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

2. Коноваленко В’ячеслав Вікторович, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

3. Пехлак Оксана Володимирівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

4. Берднікова Алла Юріївна, Миколаївський районний  нотаріальний округ 

5. Філіпенко Олена Геннадіївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

6. Сазонова Маргарита Борисівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

7. Іваненко Світлана Василівна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

8. Швейнова Наталя Сергіївна, Миколаївський міський нотаріальний округ   

9. Помазан Яна Валеріївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

10. Бут Тетяна Вікторівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

11. Краснікова Оксана Олександрівна, Миколаївський районний 

нотаріальний округ (державний нотаріус)   

12. Штефанко Тетяна Арионівна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

13. Ніка Наталя Вікторівна Миколаївський міський  нотаріальний округ 

14. Шиліна Галина Миколаївна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

15. Балкіна Олена Людвігівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

16. Агапітова Катерина Володимирівна, Миколаївський міський 

нотаріальний округ  

17. Жебрак Оксана Вікторівна Миколаївський міський нотаріальний округ  

18. Дуброва Тетяна Іванівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

19. Савченко Ігор Миколайович, Миколаївський міський нотаріальний округ 

20. Міщук Олена Василівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

21. Островська-Колосюк Юлія Борисівна, Миколаївський міський 

нотаріальний округ  

22. Середа Олена Олександрівна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

23. Ласурія Світлана Анатоліївна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 



24. Воробйова Тетяна Анатоліївна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

25. Некрасова Юлія Володимирівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

26. Міхняєва Альона Андріївна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

27. Селецька Наталя Павлівна, Миколаївський районний  нотаріальний округ 

28. Войтовська Жанна Федорівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

29. Захаренко Ірина Валентинівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

30. Валкова Тетяна Олександрівна Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

31. Рибачук Ольга Володимирівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

32. Ставнича Ірина Олександрівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

33. Реукова Наталя Анатоліївна, Миколаївський районний  нотаріальний 

округ 

34. Балиханова Тетяна Олександрівна, Миколаївський районний  

нотаріальний округ 

35. Душейко Олеся Михайлівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

36. Тарнопольська Розета Грікорівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

37. Білецька Олена Миколаївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

38. Євтушенко Алла  Миколаївна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

39. Моторний Максим Олександрович, Миколаївський районний 

нотаріальний округ 

40. Добрінова Лариса Анатоліївна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

41. Юрлова Тетяна Григорівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

42. Валієва Валерія Валеріївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

43. Звєздова Ірина Володимирівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ 

44. Сірякова Олена Вікторівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

45. Георгієва Оксана Григорівна, Миколаївський районний нотаріальний 

округ 

46. Нікурадзе Тамарі Василівна, Баштанський районний  нотаріальний округ 

47. Зідрашко Оксана Іванівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

48. Хоменко Ольга Олегівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

49. Руда Оксана Миколаївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

50. Барсков Артем Вікторович, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

51. Магда Ганна Володимирівна, Миколаївський районний нотаріальний 

округ (державний нотаріус)   

52. Скорик Юлія Вікторівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

53. Бондар Наталія Володимирівна, Баштанський районний  нотаріальний 

округ 



54. Тищенко Олена Олександрівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

55. Ягужинська Катерина Тарасівна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ  

56. Бєлік Тетяна Миколаївна, Миколаївський міський нотаріальний округ 

57. Власова Світлана Яківна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

58. Ященко Катерина Леонідівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

59. Літвінчук Ангеліна Анатоліївна, Миколаївський міський нотаріальний 

округ  

60. Каленик Юлія Михайлівна Миколаївський міський  нотаріальний округ 

61. Євстратова Олена Миколаївна, Вознесенський районний нотаріальний 

округ 

62. Яковлева Наталя Петрівна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

63. Нікітін Руслан Володимирович, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

64. Горобченко Сніжана Георгіївна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

65. Філіпенко Валентина Василівна Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

66. Коханенко Ольга Григорівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

67. Лєбєдєва Інна Миколаївна, Баштанський районний  нотаріальний округ 

68. Нестеренко Наталія Василівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

69. Постарниченко Наталія Володимирівна, Миколаївський міський  

нотаріальний округ 

70. Моцар Юлія Сергіївна, Миколаївський міський  нотаріальний округ 

71. Сидоренко Лариса Миколаївна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

72. Шульга Тетяна Володимирівна, Баштанський районний нотаріальний 

округ 

73. Середа Наталя Іванівна, Баштанський районний  нотаріальний округ 

74. Остапенко Володимир Володимирович, Баштанський районний 

нотаріальний округ  

75. Остапенко Ірина Станіславівна Баштанський, районний нотаріальний 

округ  

76. Владова Ілона Олександрівна, Вознесенський районний  нотаріальний 

округ 

77. Гавеля Оксана Олександрівна, Миколаївський міський  нотаріальний 

округ 

78. Лісовська Наталя Василівна, Миколаївський районний нотаріальний 

округ (державний нотаріус)  

79. Фоменко Сергій Петрович, Миколаївський міський нотаріальний округ 

(державний нотаріус)  

 



- за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 

19. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Буракову Олександру Ігорівну з 01.01.2022 

року до 31.12.2022 року у зв'язку із воєнним станом в Україні, народженням 

дитини та скрутним матеріальним становищем.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 5958,37 грн.  

 

20. звільнити від сплати членських внесків та скасувати заборгованість 

приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Гаврилюк 

Вікторію Михайлівну з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із 

скрутним матеріальним становищем, впродовж 2022 року жодних 

нотаріальних дій не вчинялося, в умовах воєнного стану змушена покинути 

місто Одесу, на утриманні двоє малолітніх дітей, доходу окрім нотаріальної 

діяльності не має.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 6681,35 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Сумській області Ворошиної Лариси 

Вікторівни: 

21.звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Сумського 

міського нотаріального округу Виносум Марину Євгенівну з 01.06.2022 року 

до 31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням приватної нотаріальної діяльності 

на період воєнного стану. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3023,06 грн. 

 

22. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Сумського 

міського нотаріального округу Шевельову Інну Іванівну з 01.06.2022 року до 

31.12.2022 року у зв'язку із зупиненням приватної нотаріальної діяльності на 

період воєнного стану та необхідністю лікування за межами країни. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3443,86 грн. 

 

23. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Охтирського районного нотаріального округу Сумської області Полуляха 

Віктора Васильовича з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із 

пошкодженнями робочого місця приватного нотаріуса (офісу), що сталися в 

результаті обстрілів російськими військами міста Охтирки Сумської області 

17-18.05.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 2704,94 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко Олени  

Анатоліївни: 

24. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Горбатюк Вікторію Сергіївну  та 

Іващенко Марину 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 01.12.2022 рік – 2687,93 грн. та 3776,86 відповідно. 

 



25. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Шеренкова Валерія Олеговича 

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 01.12.2022 рік – 2334,90 грн. 

 

  26. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Самчук Тетяну Валеріївну за 

період з 01.06.2022 року до 31.10.2022 року у зв'язку із неможливістю 

здійснення професійної діяльності через бойові дії. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 2166,68 грн. 

 

27. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Трощій Ірину Вячеславівну 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 01.12.2022 рік – 2437,15 грн. 

 

28. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Некрасову Наталію Анатоліївну 

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 01.12.2022 рік – 3505,27 грн. 

 

29. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Лисенко Рузанну Коляївну 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 01.12.2022 рік – 2668,76 грн. 

 

30. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ізюмського 

районного нотаріального округу Харківської області Баннікова Сергія 

Івановича за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з 

призупиненням нотаріальної діяльності через воєнний стан 
Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4356,36 грн. 

 

31. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Сотник Наталію Олександрівну 

за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1003,10 грн. 

 

32. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Босенко Марину Олександрівну 

за період з 01.06.2022 року до 30.11.2022 року у зв'язку із тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4833,36 грн. 



 

33. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Купіна Дмитра Павловича за 

період з 01.06.2022 року до 30.11.2022 року у зв'язку із тим, що він не 

здійснював нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3249,94 грн. 

 

33. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Коновалову Інну Миколаївну за 

період з 01.10.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку із тим, що вона 

тимчасово призупинила нотаріальну діяльність через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3786,61 грн. 

 

35. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Стасевич Олену Павлівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.08.2022 року у зв'язку з тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3250,02 грн. 

 

36. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Литвинюк Ларису Василівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3243,82 грн. 

 

37. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Гусаковську Ксенію Сергіївну 

за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4248,28 грн. 

 

38. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Давидову Яну Феліксівну за 

період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з тим, що вона не 

здійснювала нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4250,61 грн. 

 

39. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Ізюмського 

районного нотаріального округу Харківської області Живолуп Ірину 

Віталіївну за період з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з 

призупиненням нотаріальної діяльності через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1332,46 грн. 

 

40. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Кізляк Ганну Іванівну за період 

з 01.06.2022 року до 31.12.2022 року у зв'язку з тим, що вона не здійснювала 

нотаріальної діяльності через воєнний стан. 



Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3270,86 грн. 

 

за поданням голови відділення НПУ в Черкаській області Терещенко Марини 

Євгенівни:  

41. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Черкаського 

районного нотаріального округу Аренґель Аматту-Ґалену Юріївну за період з 

01.07.2022 року до закінчення воєнного стану в Україні у зв'язку із тим, що 

вона зупинила нотаріальну діяльність через воєнний стан. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня. 

 

   42. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Черкаського міського нотаріального округу Ткаченко Інну Павлівну за період 

з 01.03.2022 року до закінчення воєнного стану в Україні у зв'язку із тим, що 

вона зупинила нотаріальну діяльність через воєнний стан. 

    Заборгованість станом на 07.12.2022 рік –  5490,37 грн. 

 

за поданням голови відділення НПУ в Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича:  

43. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чернігівського районного нотаріального округу Петрушину Людмилу 

Михайлівну за період з 01.03.2022 року до закінчення воєнного стану в 

Україні у зв'язку із тим, що не проводить нотаріальну діяльність через 

воєнний стан, та пошкоджено житловий будинок, який наразі відновлює за 

власний кошт. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 7958,32 грн. 

 

44. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Анікейчик Оксану 

Нургалієвну за період 01.03.2022 по 30.06.2022 року, у зв'язку із тим, що 

перебувала в зоні бойових дій та не проводила нотаріальну діяльність, наразі 

відновлює пошкоджене приміщення та перебуває у скрутному матеріальному 

становищі. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1080,27 грн. 

 

45. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Костенко Ірину Михайлівну за 

період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року, у зв'язку із тим, що перебувала в зоні 

бойових дій та не проводила нотаріальну діяльність та перебуває у скрутному 

матеріальному становищі. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня. 

 

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

за поданням голови відділення НПУ в Волинській області Кузьміч Надії 

Володимирівни: 

46. звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

Луцької державної нотаріальної контори Матвєєву Надію Володимирівну у 



зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, на період з 01.08.2022 по 31.08.2023 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – відсутня. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

47. звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори Білько Катерину 

Федорівну, у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності по 

причині вагітності та пологами з 01.10.2022 р.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 9885,53 грн.  

 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

48. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Обухівського районного нотаріального округу Київської області Іванкову 

Ірину Олександрівну, у зв’язку з перебуванням у відпустці по вагітності і 

пологах у період за серпень-вересень 2022 року.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – _2110,72 грн. 

 

  у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності:  

за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

49. звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори Кулієву Ірину 

Олександрівну з 01 жовтня 2022 р. у зв’язку з тимчасовим зупиненням 

нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4874,70 грн. 

 

- за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни:  

50. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу Київської області Квінікадзе Олександра 

Бадрійовича, у зв’язку з тимчасовим припиненням нотаріальної діяльності 

нотаріуса на період з 01.03.2022 р. по 30.06.2022 р.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4333,29 грн. 

 

51. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу Київської області Дудкіну Надію 

Володимирівну, у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності на період з 

01.03.2022 р. по 31.12.2022 р.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4333,29 грн. 

 

52. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Бучанського 

районного нотаріального округу Київської області Михальченко Марину 

Миколаївну, у зв’язку з тимчасовим припиненням нотаріальної діяльності на 

період з 01.03.2022 по 01.06.2022 року.  



 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 4333,29 грн. 

 

53. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області  

Кривенко Ірину Василівну, у зв’язку з тимчасовим припиненням 

нотаріальної діяльності на період з 01.03.2022 р. по 31.05.2022 р.  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 2158,29 грн. 

 

54. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Вишгородського районного нотаріального округу Київської області  

Островську Лесю Петрівну у зв’язку з тим, що в наслідок вторгнення рф на 

територію України з 01 березня 2022 року по 25 вересня 2022 року нотаріус 

не працювала, а з 26 вересня 2022 року нотаріус припинила свою нотаріальну 

діяльність, згідно з частиною першою статті 30 ЗУ «Про нотаріат».  

 Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3791,53 грн. 

 

                                     у зв’язку з хворобою:  

за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

55. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Бойко Аллу Сергіївну, на період 6 місяців, у 

зв’язку з лікуванням за кордоном з 01.10.2022 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 3759,05 грн.  

 

за поданням голови відділення НПУ в Кіровоградській області Балик Тетяни 

Миколаївни: 

56. звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області 

Літвінову Ларису Вікторівну за період з 01 жовтня 2022 року до кінця 2022 

року, у зв’язку з хворобою  та з наданням III групи інвалідності за загальним 

захворюванням. 

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 1052,64 грн. 

 

                        Списання безнадійної заборгованості:  

за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни:  

57. списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків Скопелідіс 

Тетяну Герасимівну, у зв’язку зі смертю  з 8 листопада 2022 року.  

Заборгованість станом на 01.12.2022 рік – 5958,37 грн. 

 

за поданням голови відділення НПУ в Львівській області Пилипенка Юрія 

Пилиповича:  

58. списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків таких 

нотаріусів:  

1. Матіяш Галини Петрівни, у зв’язку із смертю 23.03.2022року, 

заборгованість - 6912,07 грн. 



2. Мішакової Світлани Федорівни, у зв’язку із смертю 17.11.2022року, 

заборгованість – 3242,21 грн. 

3. Кульчицька-Дашинич Вікторія Дмитрівна у зв’язку із смертю 03.08.2022 

року, заборгованість - відсутня. 

4. Горонна Іванна Степанівна, у зв’язку із смертю 19.12.2022, заборгованість 

4208,86 грн. 

 

за поданням голови відділення НПУ в Хмельницькій області Оксанюк Аліни 

Анатоліївни:  

59. списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків таких 

нотаріусів:  

1.  Пилявському Володимиру Броніславовичу, з у зв’язку із смертю 

24.11.2022 року, заборгованість - 2857,81 грн. 

2. Шульгі Олександру Євгеновичу, з у зв’язку із смертю 07. 08.2022 року, 

заборгованість - 4333,36 грн.. 

 

                 Призупинення нарахування членських внесків: 

за поданням голови відділення НПУ в Хмельницькій області Оксанюк Аліни 

Анатоліївни:  

60. Призупинити нарахування зі сплати членських внесків таких нотаріусів: 

1. Петляк Тетяні Вікторівні, з у зв’язку з призупиненням діяльності з 

01.09.2022 по 31.12.2022 року, заборгованість - 4875, 03 грн. 

2. Кушал Діані Володимирівні, з у зв’язку з призупиненням діяльності з 

01.10.2022 по 31.12.2022 року, заборгованість - 904,16 грн. 

3. Шкапій Ярославу Ігоровичу, у зв’язку з перебуванням в ЗСУ з 01.03.2022 

року до закінчення строку воєнного стану, заборгованість – відсутня. 

 

                        у зв’язку з воєнним станом в Україні: 

- за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни:  

     61. звільнити від сплати членських внесків, приватних нотаріусів , які  

зупинили нотаріальну діяльність у зв’язку  з воєнним станом і не працюють, 

з 01 березня 2022 року до поновлення нотаріальної діяльності наступних 

нотаріусів: 

1.  Бугрім Олена Віталіївна 

2. Вельможко Наталія Олександрівна 

3. Карташова Анна Сергіївна 

4. Козиряцька Ольга Володимирівна 

5. Тарасова Олена Володимирівна 

6. Моргунова Наталія Олександрівна 

7. Коновалова Анастасія Володимирівна. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 28 «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., Гура Л.Б., Ворошина 

Л.В., Пивовар А.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. 

    

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 
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