Протокол № 35
Розширеного засідання Ради Нотаріальної палати України
м. Київ

15 лютого 2017 року
Присутні
члени Ради НПУ:
Марченко В.М., Оніщук О.М., Суханова Т.О., Кохан Г.Л.,
Бельдєй М.І., Сєтак В.Я., Масловець Л.С., Кіцула
О.М. (без права голосу), Балик Т.М., Пульний С.М.,
Бояківський О.М., Левенець Т.П., Гура Л.Б., Бернацька
І.М., Ворошина Л.В., Пивовар В.А., Чуєва О.Д., Негра
О.А., Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З.,
Коваленко В.В., Сидоренко А.В., Кирилюк Д.В., Козаєва
Н.М.
Присутні
члени Комісій НПУ:
Голова Комісії з питань професійної етики нотаріусів
Нотаріальної палати України – Дідок В.В.;
Голова Комісії НПУ з аналітично-методичного
забезпечення нотаріальної діяльності – Кирилюк Д.В.;
Голова Комісії НПУ з питань співробітництва з
органами державної влади та місцевого
самоврядування – Оніщук О.М.;
Голова Комісії НПУ з питань соціального захисту та
професійних прав нотаріусів – Філіпова Л.П.;
Голова Комісії НПУ з питань розгляду звернень
громадян – Бунякіна О.В.;
Голова Комісії НПУ з міжнародного співробітництва –
Бєднов О.А.;
Голова Комісії НПУ з розвитку фізичної культури,
спорту, творчості та мистецтва – Поліщук А.О.;
Голова Комісії НПУ з питань запобігання та протидії
кіберзлочинності – Козаєва Н.М.;
Голова Комісії НПУ з питань інформаційної політики
та протидії корупції – Леонтьєв Г.О.

Головуючий: В.М. Марченко
Секретар:
Н.М. Козаєва

Порядок денний
Розширеного засідання Ради НПУ
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1.
Про затвердження порядку денного розширеного засідання Ради НПУ
(Доповідач: Марченко В.М.).
2.
Про необхідність обрання секретаря розширеного засідання Ради НПУ у
зв’язку з відсутністю 15.02.2017 року на засіданні Ради НПУ голови відділення
НПУ в Київській області Дерун К.А., яка є секретарем засідань Ради НПУ
(Доповідач: Марченко В.М.).
3.
Про затвердження Регламенту роботи Ради НПУ (Доповідач: Оніщук
О.М.).
4.
Про затвердження Положення про Президента НПУ (Доповідач:
Марченко В.М.).
5.
Про затвердження Положення про інформацію НПУ (Доповідач:
Долгова З.М.).
6.
Про корегування кошторису НПУ та відділень НПУ на 2017 рік, а також
внесення змін до штатного розпису НПУ та відділень НПУ (Доповідач: Долгова
З.М.).
7.
Про участь відділень НПУ у сплаті членського внеску до МСЛН
(Доповідач: Долгова З.М.).
8.
Про інформування Ради НПУ про роботу відділень НПУ за 2016 рік
(Доповідач: Долгова З.М.(загальна інформація).
9.
Про затвердження звіту Комісій НПУ за 2016 рік (загальна інформація
Дашутіна І.Г.):
Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ (Доповідач: Дідок
В.В.);
Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної
діяльності (Доповідач: Кирилюк Д.В.);
Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та
місцевого самоврядування (Доповідач: Оніщук О.М.);
Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності
(Доповідач: Козаєва Н.М.);
Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів
(Доповідач: Філіпова Л.П.);
Комісії НПУ з питань розгляду звернень громадян (Доповідач: Бунякіна
О.В.);
- Комісії НПУ з міжнародного співробітництва (Доповідач: Бєднов
О.А.);
Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва
(Доповідач: Поліщук А.О.);
Комісія Нотаріальної палати України з питань інформаційної політики та
протидії корупції (Доповідач: Леонтьєв Г.О.).
10.
Про затвердження плану роботи Комісій НПУ на 2017 рік. (Дашутіна
І.Г.)
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11.
Про обговорення питання дистанційної форми підвищення кваліфікації
та надання доручення щодо підготовки остаточної редакції проектів таких
документів на наступне засідання Ради НПУ:
Проект Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного
підвищення кваліфікації навчально-методичною працею;
Проект Положення про дистанційне підвищення кваліфікації нотаріусів
України (Доповідач: Сидоренко А.В.).
12.
Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації та/або
професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових семінарів
на перше півріччя 2017 року (Доповідач: Марченко В.М.).
13.
Про відзначення та заохочення члена НПУ Подякою НПУ з нагоди
ювілею – 60 річчя з дня народження, приватного нотаріуса Ізмаїльського
міського нотаріального округу Одеської області Єфимової Т.І. (Доповідач:
Левенець Тетяна Пилипівна)
14.
Про звільнення від сплати членських внесків:

у зв’язку з декретною відпусткою:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник
О.В. у зв’язку з перебуванням в декретній відпустці з 12 травня 2014 року по
04 травня 2016 року (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович);
державного нотаріуса Першої тернопільської державної нотаріальної
контори Новак О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з 29 грудня 2016 року по 08 жовтня 2019 року
(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович);
державного нотаріуса Сьомої одеської державної нотаріальної контори
Малиновської О.К. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з 14 листопада 2016 року по 22 вересня 2019 року
(Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Крицької
О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною з 19 травня 2016 року по 19
травня 2017 року (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
у зв’язку з зупиненням приватної нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу
Одеської області Кушпіль А.В. на строк зупинення приватної нотаріальної
діяльності з 29 червня 2016 року по 29 червня 2017 року (Доповідач:
Левенець Тетяна Пилипівна).
у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО:
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фадєєвої
Д.Ю. звільнити від сплати членських внесків за 2016 рік (Доповідач:
Левенець Тетяна Пилипівна);
- державного нотаріуса Шостої одеської державної нотаріальної контори
Шевцової О.В. за період з ІІ півріччя 2014 року по 2016 рік включно
(Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
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у зв’язку з ІІ групою інвалідності:
- державного нотаріуса П’ятої харківської державної нотаріальної контори
Одрінської О.В., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01
січня 2017 року по 01 червня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена
Дмитрівна);
- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Босенко
М.О., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01 січня 2017
року по 01 березня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна);
- державного нотаріуса Запорізької районної державної нотаріальної контори
Кравцової Л.М., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01
січня 2017 року безстроково (Доповідач: Масловець Людмила Сергіївна);
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Дніпропетровської обл. Мазуренка С.В., який є інвалідом війни ІІ групи –
довічно (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна).
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем багатодітних
матерів:
- державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Товстолужської О.В., яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох
дітей, троє з яких є неповнолітніми звільнити з 01 січня 2017 року по 01
червня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна)
-державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Каліберди Т.М., яка є багатодітною матір’ю, виховує трьох малолітніх
дітей звільнити з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018 року (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна)

у зв’язку з скрутним матеріальним становищем матері-одиначки:
-державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Доценко О.О., яка є матір’ю одиначкою двох неповнолітніх дітей
звільнити з 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна)
15.

Різне

1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
порядку денного розширеного засідання Ради НПУ.
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., який висловив пропозицію затвердити
порядок денний розширеного засідання Ради НПУ у запропонованому варіанті.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний позачергового
розширеного засідання Ради НПУ.
Рішення прийнято одноголосно
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2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність
обрання секретаря розширеного засідання Ради НПУ у зв’язку з тим, що голова
відділення НПУ в Київській області Дерун К.А. яка є секретарем засідань Ради
НПУ відсутня на розширеному засіданні Ради НПУ.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які запропонували обрати секретарем
розширеного засідань Ради НПУ члена Ради НПУ Н.М. Козаєву.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем розширеного засідань Ради НПУ члена
Ради НПУ Н.М. Козаєву.
Рішення прийнято одноголосно
3. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Оніщук О.М. про затвердження
Регламенту роботи Ради НПУ.
ВИСТУПИЛИ:
Марченко В.М., який доповів, що проект Регламенту роботи Ради НПУ
підготований Оніщук О.М..
Даний проект Регламенту було направлено головам відділень НПУ для
ознайомлення та надання своїх зауважень та пропозицій.
Станом на 15 лютого 2017 року пропозиції надійшли тільки від голови
відділення НПУ в Сумській області Ворошиної Л.В.
СЛУХАЛИ: Оніщук О.М., яка доповіла членам Ради НПУ про важливість
та необхідність затвердження Регламенту роботи Ради НПУ, оскільки саме
Регламент має визначати порядок роботи Ради НПУ, а саме організаційну
процедуру скликання, підготовку та проведення засідання Ради НПУ; прийняття
рішень, що належать до повноважень Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Регламент роботи Ради НПУ у редакції
запропонованій Оніщук О.М. з урахуванням окремих правок, які були внесені
членом Ради НПУ Ворошиною Л.В..
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
Положення про Президента НПУ.
Марченко В.М. доповів, що проект «Положення про Президента НПУ» для
ознайомлення та надання своїх зауважень та пропозицій було направлено
головам відділень НПУ.
Станом на 15 лютого 2017 року пропозиції та зауваження не надходили.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Сидоренко А.В.).
УХВАЛИЛИ: Затвердити «Положення про Президента» з урахуванням
правок, які були внесені членами Ради НПУ під час засідання.
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Рішення прийнято одноголосно
5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
затвердження Положення про інформацію НПУ.
Долгова З.М. доповіла, що загальна потреба у формування інформації про
НПУ визначена Статутом НПУ (підпункт 22 пункту 2.4 Статуту НПУ). Поряд
з інформаційною відкритістю та публічним доступом до інформації НПУ має
бути забезпечено режим охорони цієї інформації, що і пропонується вказаним
проектом.
Проект Положення про інформацію НПУ було направлено головам
відділень НПУ для ознайомлення та надання своїх зауважень і пропозицій.
Станом на 15 лютого 2017 року пропозиції та зауваження не надходили.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17;
«ПРОТИ» - 3 (Балик Т.М., Сидоренко А.В.,
Терещенко М.Є.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 4 (Бернацька І.М., Кирилюк Д.В.,
Оніщук О.М., Чуєва О.Д.)
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про інформацію НПУ. У разі
доопрацювання членами Ради НПУ окремих положень та надходження
зауважень і пропозицій, винести питання внесення змін до Положення про
інформацію на додаткове погодження Радою НПУ.
Рішення прийнято
6. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
коригування кошторису НПУ та відділень НПУ на 2017 рік, а також внесення
змін до штатного розпису НПУ та відділень НПУ.
Долгова З.М. доповіла, що кошторис на 2017 рік був затверджений на
засіданні Ради НПУ 21.10.2016 року.
При його затвердженні, орієнтуючись на пропозиції до Закону України Про
бюджет на 2017 рок, було зрозуміло, що у разі суттєвих змін у діючому
законодавстві Кошторис доходів і видатків НПУ та відділень НПУ на 2017 рік
потребуватиме коригування.
У зв’язку із збільшенням розміру членського внеску, який залежить від
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року,
збільшилась дохідна частина Кошторису.
Зрозуміло, що витратна частина кошторису має бути скорегована за
рахунок збільшення планових показників надходжень.
Членам Ради роздані проекти Кошторисів доходів і видатків на 2017 рік із
змінами (коригування) в розрізі НПУ та відділень НПУ.
Кошториси попередньо були погоджені на Правлінні кожного відділення, з
урахуванням діючого податкового законодавства.
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У зв’язку із встановленим розміром мінімальної заробітної плати на рівні
3200 грн., потрібно також привести у відповідність посадові оклади
працівників, розмір яких згідно штатних розписів визначений на рівні
мінімальної заробітної плати (як по НПУ, так і по відділеннях НПУ).
Крім того, виникла потреба у внесенні змін до штатного розпису НПУ, а
саме введенні посади керівника прес-служби та виведенні посади спеціаліста по
зв’язкам з громадськістю цього відділу. Такі зміни обумовлені тим, що
виконання обов’язків спеціаліста є значно вужчими і зводяться лише до
технічних питань.

Виходячи із потреби НПУ в інформаційному просторі, вважаємо, що
ефективна взаємодія із засобами масової інформації, написання та публікацію
матеріалів від НПУ, налагодження відносин з мас-медіа та посилення іміджу
нотаріуса, має забезпечуватися організовуватися та координуватися
керівництвом прес-служби НПУ.
Щоб такі зміни не вплинули на збільшення загального фонду заробітної
плати апарату НПУ, пропонуємо змінити розміри посадових окладів відділу
прес- служби.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які запропонували:
1.
Вивести з відділу прес-служби апарату НПУ посаду спеціаліста по
зв’язкам з громадськістю.
2.
Ввести до відділу прес-служби апарату НПУ посаду керівника
прес-служби.
3. Встановити розмір заробітної плати керівнику прес-служби 12 тис.
грн.
4. Встановити розмір заробітної плати головному редактору 10 тис.
грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1). Затвердити коригування (зміни до статей дохідної і видаткової частин)
Кошторису НПУ та відділень НПУ на 2017 рік.
2). Внести зміни до штатних розписів апарату НПУ та відділень НПУ щодо
розміру посадових окладів, які не повинні бути менше мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня 2017 року.
3). Внести запропоновані зміни до штатного розпису апарату НПУ, а саме у
відділі прес-служби.
Рішення прийнято одноголосно
7. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про участь
відділень НПУ у сплаті членського внеску до МСЛН.
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Долгова З.М. зазначила, що НПУ, у відповідності до пункту. 2.4. Статуту
для досягнення мети своєї діяльності та за рахунок коштів НПУ, представляє
членів НПУ та Відділення НПУ у відносинах з міжнародними організаціями.
Порядок сплати членського внеску до МСЛН Статутом НПУ не
врегульовано.
З огляду на те, що Відділення НПУ є відокремленими структурним
підрозділами, які представляють НПУ на місцях, та враховуючи, що на
утримання відділень і на виконання ними статутних завдань залишається 50%
коштів від надходжень від членських внесків, постає питання: «За який рахунок
має сплачуватися щорічний внесок за членство в МСЛН?»:
- чи сума членського внеску до МСЛН має сплачуватися тільки за рахунок
50% надходжень, які залишаються на рахунку в НПУ після перерахування 50%
коштів на Відділення НПУ;
- чи ця сума має вираховуватися із загальної суми надходжень від
членських внесків до перерахування 50% на відділення НПУ;
Також, Статутом НПУ передбачено обмеження розпорядження коштами,
сума яких перевищує 200 000 гривень.
Для розпорядження такими коштами, Рада НПУ повинна надати
Президенту НПУ повноваження.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1.)
Сплатити членський внесок до МСЛН за рахунок 50% коштів, які
залишаються в НПУ після перерахування 50% коштів на Відділення НПУ.
2.)
Уповноважити Президента НПУ Марченко В.М. на розпорядження
коштами, сума яких перевищує 200 000 гривень для сплати членського внеску
до МСЛН.
Рішення прийнято одноголосно
8. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
інформування Ради НПУ про роботу Відділень НПУ за 2016 рік.
Долгова З.М. зазначила, що з метою своєчасного виконання п.п. 11 п. 5.12
Статуту НПУ, 11 січня 2017 року головам відділень НПУ було направлено
доручення підготувати Звіти про роботу відділень на місцях за 2016 рік та
направити їх до НПУ до 01 лютого 2017 року.
На жаль. станом на 15 лютого 2017 року звіти не надійшли від усіх
відділень НПУ, а тому підготувати узагальнюючий звіт про роботу відділень на
місцях можливості не було.
Долгова З.М. вказала на окремі недоліки у фінансово-господарській роботі
деяких Відділень НПУ та наголосила на необхідності негайного їх усунення, а
також суворо дотримуватися вимог діючого законодавства.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
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УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію виконавчого директора
НПУ Долгової З.М. для подальшого врахування в роботі Відділень НПУ.
9. СЛУХАЛИ: Помічника президента НПУ Дашутіну І.Г. про
затвердження звіту Комісій НПУ за 2016 рік:
Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ;
Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної
діяльності;
Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та
місцевого самоврядування;
Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності;
Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав
нотаріусів;
Комісії НПУ з питань розгляду звернень громадян;
- Комісії НПУ з міжнародного співробітництва;
Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та
мистецтва;
Комісія Нотаріальної палати України з питань інформаційної політики та
протидії корупції.
Дашутіна І.Г. доповіла, що 11 січня 2017 року головам Комісій НПУ було
направлено доручення підготувати Звіти про проведену роботу відповідної
Комісії НПУ за 2016 рік до 01 лютого 2017 року.
Звіти про проведену роботу відповідної Комісії НПУ за 2016 рік були
направлені головам відділень НПУ для ознайомлення та надання своїх
зауважень. Станом на 15 лютого 2017 року зауваження не надходили.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіти про проведену роботу Комісіями НПУ за
2016 рік.
Рішення прийнято одноголосно
10. СЛУХАЛИ: Помічника президента НПУ Дашутіну І.Г. про
затвердження плану роботи Комісій НПУ на 2017 рік.
Дашутіна І.Г. доповіла, що 13 січня 2017 року головам Комісій НПУ було
направлено доручення до 01 лютого 2017 року направити План роботи
відповідної Комісії НПУ на 2017 рік.
Плани роботи Комісій НПУ на 2017 рік були направлені головам відділень
НПУ для ознайомлення та надання своїх пропозицій. Станом на 15 лютого 2017
року пропозиції не надходили.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Плани роботи Комісій НПУ на 2017 рік.
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Рішення прийнято одноголосно
11. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Сидоренка А.В. про обговорення
питання дистанційної форми підвищення кваліфікації та надання доручення
щодо підготовки остаточної редакції проектів таких документів на наступне
засідання Ради НПУ:
Проект Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного
підвищення кваліфікації навчально-методичною працею;
Проект Положення про дистанційне підвищення кваліфікації нотаріусів
України.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які запропонували створити Робочу
групу в кількості 3 осіб для доопрацювання наданих проектів Положень
дистанційної форми підвищення кваліфікації. Винести дане питання на
обговорення на засідання Ради НПУ після отримання відповіді з Міністерства
освіти України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1.)
Створити Робочу групу для доопрацювання наданих проектів
Положень дистанційної форми підвищення кваліфікації.
2.)
Затвердити склад Робочої групи в кількості 3 осіб до складу якої
включити (Сидоренка А.В., Ворошину Л.В., Балик Т.М.).
3.)
Під час доопрацювання проектів Положень Робочій групі враховувати
можливості нового сайту НПУ та вже діючу форму дистанційного навчання
НПУ у формі вебінарів та відповідність норм даних Положень до чинного
законодавства.
Рішення прийнято одноголосно
12. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
плану-графіка підвищення кваліфікації та/або професійного рівня нотаріусів у
формі проведення короткотермінових семінарів на перше півріччя 2017 року.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які висловили свої пропозиції щодо
проведення короткотермінових семінарів НПУ на перше півріччя 2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 1 (Негра О.А.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити плану-графіку підвищення кваліфікації та/або
професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових семінарів
на перше півріччя 2017 року.
Рішення прийнято
13. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Левенець Т.П. про відзначення та
заохочення члена НПУ Подякою НПУ з нагоди ювілею – 60 річчя з дня
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народження, приватного нотаріуса Ізмаїльського міського нотаріального округу
Одеської області Єфимової Т.І.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1.)
Члена Ради НПУ Єфимову Т.І., приватного нотаріуса Ізмаїльського
міського нотаріального округу Одеської області, відзначити Подякою НПУ з
нагоди ювілею – 60 річчя з дня народження.
2.)
За дорученням Президента НПУ Марченка В.М. голові відділення НПУ
в Одеській області Левенець Т.П. організувати урочисте вручення відзначення
та заохочення члену НПУ Єфимовій Т.І.
Рішення прийнято одноголосно
14. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ
Сидоренка А.В., Пивовара В.А., Левенець Т.П., Чуєву О.Д., Масловець Л.С. та
Кохан Г.Л., про звільнення від сплати членських внесків нотаріусів:



у зв’язку з декретною відпусткою:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник
О.В. у зв’язку з перебуванням в декретній відпустці з 12 травня 2014 року по
04 травня 2016 року (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович);
державного нотаріуса Першої тернопільської державної нотаріальної
контори Новак О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з 29 грудня 2016 року по 08 жовтня 2019 року
(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович);
державного нотаріуса Сьомої одеської державної нотаріальної контори
Малиновської О.К. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з 14 листопада 2016 року по 22 вересня 2019 року
(Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Крицької
О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною з 19 травня 2016 року по 19
травня 2017 року (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
у зв’язку з зупиненням приватної нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу
Одеської області Кушпіль А.В. на строк зупинення приватної нотаріальної
діяльності з 29 червня 2016 року по 29 червня 2017 року (Доповідач:
Левенець Тетяна Пилипівна).
у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО:
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- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фадєєвої
Д.Ю. звільнити від сплати членських внесків за 2016 рік (Доповідач:
Левенець Тетяна Пилипівна);
- державного нотаріуса Шостої одеської державної нотаріальної контори
Шевцової О.В. за період з ІІ півріччя 2014 року по 2016 рік включно
(Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
у зв’язку з ІІ групою інвалідності:
- державного нотаріуса П’ятої харківської державної нотаріальної контори
Одрінської О.В., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01
січня 2017 року по 01 червня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена
Дмитрівна);
- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Босенко
М.О., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01 січня 2017
року по 01 березня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна);
- державного нотаріуса Запорізької районної державної нотаріальної контори
Кравцової Л.М., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба звільнити з 01
січня 2017 року безстроково (Доповідач: Масловець Людмила Сергіївна);
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Дніпропетровської області Мазуренка С.В., який є інвалідом війни ІІ групи –
довічно (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна).
у зв’язку з скрутним матеріальним становищем багатодітних матерів:
-державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Товстолужської О.В., яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох
дітей, троє з яких є неповнолітніми звільнити з 01 січня 2017 року по 01
червня 2018 року (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна);
-державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Каліберди Т.М., яка є багатодітною матір’ю, виховує трьох малолітніх
дітей звільнити з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018 року (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна).

у зв’язку з скрутним матеріальним становищем матері-одиначки:
-державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної
контори Доценко О.О., яка є матір’ю одиначкою двох неповнолітніх дітей
звільнити з 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна)
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
І. Звільнити від сплати членських внесків:
1.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити
клопотання державного нотаріуса Першої тернопільської державної
нотаріальної контори Новак О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку частково, та звільнити від сплати членських
внесків з 01 січня 2017 року по 08 жовтня 2019 року;
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2.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити
клопотання державного нотаріуса Сьомої одеської державної нотаріальної
контори Малиновської О.К. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку частково, та звільнити від сплати членських
внесків з 01 січня 2017 року по 22 вересня 2019 року;
3.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити
клопотання приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
Крицької О.В. у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною частково, та
звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017 року по 19 травня 2017
року;
4.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити
клопотання приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу
Одеської області Кушпіль А.В. на строк зупинення приватної нотаріальної
діяльності частково, та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017
року по 29 червня 2017 року;
5.)
Задовольнити клопотання державного нотаріуса П’ятої харківської
державної нотаріальної контори Одрінської О.В., яка є інвалідом ІІ групи –
загальна хвороба, та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017
року по 01 червня 2018 року;
6.)
Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Харківського міського
нотаріального округу Босенко М.О., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба,
та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017 року по 01 березня
2018 року;
7.)
Задовольнити клопотання державного нотаріуса Запорізької районної
державної нотаріальної контори Кравцової Л.М., яка є інвалідом ІІ групи –
загальна хвороба, та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017
року безстроково;
8.)
Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Дніпровського міського
нотаріального округу Дніпропетровської області Мазуренка С.В., який є
інвалідом війни ІІ групи, та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня
2017 року безстроково;
9.)
Задовольнити клопотання державного нотаріуса Дванадцятої
харківської державної нотаріальної контори Товстолужської О.В., яка є
багатодітною матір’ю, виховує чотирьох дітей, троє з яких є неповнолітніми, та
звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018
року;
10.)
Задовольнити клопотання державного нотаріуса Дванадцятої
харківської державної нотаріальної контори Каліберди Т.М., яка є багатодітною
матір’ю, виховує трьох малолітніх дітей, та звільнити від сплати членських
внесків з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018 року;
11.)
Задовольнити клопотання державного нотаріуса Дванадцятої
харківської державної нотаріальної контори Доценко О.О., яка є матір’ю
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одиначкою двох неповнолітніх дітей, та звільнити від сплати членських внесків
з 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року.
ІІ. Відмовити у звільненні від сплати членських внесків:
1.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відмовити в
задоволенні клопотання приватному нотаріусу Київського міського
нотаріального округу Мельник О.В.;
2.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відмовити в
задоволенні клопотання приватному нотаріусу Одеського міського
нотаріального округу Фадєєвій Д.Ю.;
3.)
У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відмовити в
задоволенні клопотання державному нотаріусу Шостої одеської державної
нотаріальної контори Шевцовій О.В.
Рішення прийнято одноголосно
Різне
15. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
необхідність затвердження плану основних заходів НПУ на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити план основних заходів НПУ на 2017 рік.
Рішення прийнято одноголосно
16. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про стан виконання
доручення щодо проведення загальних зборів нотаріусів в областях до 15
березня 2017 року для обрання та делегування нотаріусів до складу:
1)
Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими
особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення
нотаріальних дій;
2) Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію Президента НПУ
Марченка В.М. щодо проведення загальних зборів нотаріусів в областях до 15
березня 2017 року для обрання та делегування нотаріусів до складу:
1)
Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими
особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення
нотаріальних дій;
2)
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.
17. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про відродження
традиції по відзначенню та нагородженню нотаріусів у конкурсі «Кращий
нотаріус року».
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ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1.)
Головам відділень НПУ провести роботу на місцях та надати свої
пропозиції щодо відродження традиції по відзначенню та нагородженню
нотаріусів у конкурсі «Кращий нотаріус року».
2.)
До наступного засідання Ради НПУ Головам відділень НПУ надати
пропозиції для внесення змін та доповнень до Положення про проведення
конкурсу «Кращий нотаріус року».
Рішення прийнято одноголосно
18. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Терещенко М.Є. про розстрочення
платежу боргу приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу
Кондакової Н.В. по сплаті членських внесків до НПУ за 2015 та 2016 роки.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Черкаського
міського нотаріального округу Кондакової Н.В. щодо розстрочки платежу боргу
по сплаті членських внесків до НПУ за 2015 та 2016 роки, а також надати
можливість приймати участь у заходах, які проводить НПУ за рахунок
членських внесків сплачених до НПУ та отримувати безкоштовну друковану
продукцію.
Рішення прийнято одноголосно
19. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Сидоренка А.В. про погодження
кандидатур для представлення до почесного звання «Заслужений юрист
України» - за значний внесок у розбудову правової держави:
1. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу –
Садихової Л.С.;
2. завідувача Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори –
Шапченко М.І.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію Правління відділенні НПУ в
місті Києві щодо погодження кандидатур приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу – Садихової Л.С. та завідувача Шістнадцятої
київської державної нотаріальної контори – Шапченко М.І. для представлення
до почесного звання «Заслужений юрист України» - за значний внесок у
розбудову правової держави.
Рішення прийнято одноголосно
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Головуючий

підпис

В.М. Марченко

Секретар

підпис

Н.М. Козаєва
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