Протокол № 41
Розширеного засідання Ради Нотаріальної палати України
м. Київ

08 лютого 2018 року
Присутні
члени Ради НПУ:
Марченко В.М., Оніщук О.М., Суханова Т.О.,
Курта Н.В., Наявко І.М., Бельдєй М.І.,
Сєтак В.Я., Масловець Л.С., Кіцула О.М.,
Дерун К.А., Балик Т.М., Пульний С.М.,
Бояківський О.М., Нехимчук К.Б., 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 НПУ з питань професійної етики
нотаріусів – Дідок В.В.;
Голова Комісії НПУ з аналітично-методичного
забезпечення нотаріальної діяльності –
Бернацька І.М.;
Голова Комісії НПУ з питань зовнішнього
представництва Кирилюк Д.В.;
Голова Комісії НПУ з питань співробітництва з
органами державної влади та місцевого
самоврядування – Кирилюк О.Ю.;
Заступник голови Комісії НПУ з питань
соціального захисту та професійних прав
нотаріусів – Ричок Р.М.;
Голова Комісії НПУ з питань розгляду звернень
громадян – Бунякіна О.В.;
Заступник голови Комісії НПУ з міжнародного
співробітництва – Вербовська Д.В.;
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.;

Головуючий: В.М. Марченко
Секретар:
К.А. Дерун

1

Порядок денний
Розширеного засідання Ради НПУ
1. Про затвердження порядку денного розширеного засідання Ради НПУ
(Доповідач: Марченко В.М.).
2. Про затвердження звітів Комісій НПУ за 2017 рік (загальна інформація:
Долгова З.М.):
- Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ ( Голова Комісії Дідок
В.В.);
- Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної
діяльності (Голова Комісії Бернацька І.М.);
- Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та
місцевого самоврядування (Голова Комісії Кирилюк О.Ю.);
- Комісії НПУ з питань зовнішнього представництва
(Голова Комісії Кирилюк Д.В.) ;
- Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності (Голова
Комісії Козаєва Н.М.);
- Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів
(Голова Комісії Філіпова Л.П.);
- Комісії НПУ з питань розгляду звернень громадян (Голова Комісії
Бунякіна О.В.);
- Комісії НПУ з міжнародного співробітництва (Голова Комісії Бєднов
О.А.);
- Комісії НПУ з питань інформаційної політики та протидії корупції (Голова
Комісії Леонтьєв Г.О.) ;
- Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва
(Голова Комісії Поліщук А.О.).
3. Про затвердження плану роботи Комісій НПУ на 2018 рік (загальна
інформація: Долгова З.М.).
4. Про затвердження звітів про роботу відділень НПУ за 2017 рік
інформація: Долгова З.М.).

(загальна

5. Про погодження і затвердження Плану-графіку підвищення кваліфікації
та/або професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових
семінарів на перше півріччя 2018 року (доповідач: Марченко В.М.).
6. Про погодження і затвердження Плану заходів НПУ на 2018 рік
доповідач: Марченко В.М.).
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7. Про затвердження
Оніщук О.М.).

Положення

про

веб-сайт

НПУ

(доповідач:

8. Про скликання чергового З’їзду нотаріусів України. Погодження та
затвердження дати, місця проведення чергового З’їзду нотаріусів і його
порядку денного. Про погодження кошторису чергового З’їзду нотаріусів
України (доповідач: Марченко В.М.).
9. Про затвердження складу Тимчасової редакційної комісії ( комісія
створюється з необхідністю підготовки змін до діючої редакції Статуту,
Типового положення про відділення НПУ, затвердження Порядку сплати
членських внесків, Кодексу етики нотаріусів України тощо) (доповідач:
Марченко В.М.).
10. Про організаційний комітет (члени Ради) по підготовці З’їзду нотаріусів
(з метою координації дій та належної підготовки до З’їзду) (доповідач:
Оніщук О.М.)
11. Про звільнення від сплати членських внесків:
 у зв’язку з декретною відпусткою:
- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу
Кононову Ольгу Валеріївну у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з 01.07.2014 року по 01.10.2017 року.
(Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна);
- приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу БаштаБєляєву Марину Олександрівну у зв’язку з відпусткою по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку з 14.09.2015 року по 20.10.2016
року. (Доповідач: Суханова Тетяна Олександрівна);
 у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам:
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
Серафімову Вікторію Миколаївну у зв’язку з відпусткою по вагітності та
пологам з 01.01.2018 року по 03.04.2018 рік. (Доповідач: Левенець Тетяна
Пилипівна);
- приватного нотаріуса Кіровоградського районного нотаріального округу
Цапенко Ольгу Миколаївну у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам з
01.01.2018 року по 01.04.2018 рік. (Доповідач: Балик Тетяна Миколаївна);
- державного нотаріуса Першої чернівецької державної нотаріальної
контори Літун Марію Василівну у зв’язку з відпусткою по вагітності та
пологам з 05.01.2018 року по 10.05.2018 рік. (Доповідач: Блауш Наталія
Зіновіївна);
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем багатодітних матерів:
- державного нотаріуса Дванадцятої Харківської державної нотаріальної
контори Каліберду Тетяну Миколаївну, яка є багатодітною матір’ю, виховує
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трьох малолітній дітей, з 01.01.2018 року по 01.01.2019 рік (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна);
-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу
Маковеєву Олену Вікторівну, яка є багатодітною матір’ю, та одна виховує
двох малолітній та одного неповнолітнього дітей, від заборгованості по
членським внескам в період з 08.01.2014 року по 15.03.2015 рік, в сумі 1421
грн. (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович).
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем матерів одиначок:
- державного нотаріуса Шостої харківської державної нотаріальної контори
Афанасьєву Світлану Євгеніївну, яка є матір’ю одиначкою малолітньої
дитини, доглядає за хворою матір’ю та має скрутне матеріальне становище, з
01.03.2018 року по 31.12.2018 рік, (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна).
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:
державного нотаріуса Шостої харківської державної нотаріальної контори
Теленкова Віктора Сергійовича, який є батьком неповнолітньої дитиниінваліда, з 01.03.2018 року по 31.12.2018 рік, (Доповідач: Чуєва Олена
Дмитрівна);
 у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному:
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
Селезньову Галину Миколаївну у зв’язку з тяжкою хворобою (онкологічне
захворювання) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по
30.06.2018 рік (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Єсіну
Ларису Михайлівну у зв’язку з хворобою та перебуванням на стаціонарному
лікуванні звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по 30.06.2018
рік. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального
округу Чухрай Тетяну Юріївну у зв’язку з хворобою та перебуванням на
стаціонарному лікуванні звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018
по 30.06.2018 рік. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу
Вакуленко Світлану Олександрівну у зв’язку з тривалою хворобою та
тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності звільнити від сплати
членських внесків з 01.01.2018 по 01.07.2018 рік. (Доповідач: Масловець
Людмила Сергіївна);
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Драпату Ольгу Миколаївну, у зв’язку з тривалою хворобою (онкологія ІІІ
ступеня) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по 31.12.2018
рік. (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна);
 у зв’язку з інвалідністю:
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Куликова Сергія Васильовича, який є інвалідом І групи, звільнити від
сплати членських внесків. (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна);
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- завідувача П’ятихатської державної нотаріальної контори Новенка Сергія
Володимировича, який є інвалідом І групи, звільнити від сплати членських
внесків. (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна);
- приватного нотаріуса Кременецького районного нотаріального округу
Бурлака Олега Мирославовича, у зв’язку з тим, що він є учасником бойових
дій в Афганістані, інвалідом війни ІІ групи та пенсіонером по інвалідності,
звільнити від сплати членських внесків з 01.02.2018 року 01.01.2021 року.
(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович);
- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу
Качан Людмилу Леонідівну, у зв’язку з встановленням групи інвалідності за
загальним захворюванням, звільнити від сплати членських внесків з
01.01.2018 року 01.04.2018 року. (Доповідач: Балик Тетяна Миколаївна);
 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу
Білоброву Олену Михайлівну, у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності
за сімейними обставинами, звільнити від сплати членських внесків з
01.01.2018 року по 11.03.2018 року. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
12. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
порядку денного розширеного засідання Ради НПУ.
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. висловив пропозицію затвердити порядок
денний розширеного засідання Ради НПУ у запропонованому варіанті.
Сидоренко А.В. вніс пропозицію зняти питання порядку денного щодо
звітів Комісій та відділень, зачитати його пропозиції щодо змін порядку
денного і проголосувати.
Марченко В.В. звернув увагу членів Ради, що обов’язок звітування відділень
НПУ та Комісії НПУ про свою роботу закріплено Статутом НПУ.
Після обговорення усіх запропонованих Сидоренком А.В. пропозицій щодо
змін до Порядку денного, члени Ради запропонували пропозицію «Про
модерацію в офіційній групі НПУ на фейсбуці» розглянути одночасно з
питанням 7 Порядку денного.
Марченко В.М., запропонував затвердити внесення в Порядок денний
пропозиції Сидоренка А.В. «Про модерацію в офіційній групі НПУ на
фейсбуці», додавши її до питання пункту 7 Порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 2 (Негра А.В., Сидоренко А.В.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 7 (Марченко В.М., Оніщук О.М.,
Бельдєй М.І., Нехимчук К.Б., Бояківський О.В.,
Блауш Н.З., Бернацька І.М., Левенець Т.П.).
Марченко В.М., запропонував затвердити Порядок денний розширеного
засідання Ради НПУ із змінами до нього.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
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УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний розширеного засідання Ради
НПУ із змінами до нього.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
затвердження звітів Комісій НПУ за 2017 рік.
- Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ ( Голова Комісії Дідок
В.В.);
- Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної
діяльності (Голова Комісії Бернацька І.М.);
- Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та
місцевого самоврядування (Голова Комісії Кирилюк О.Ю.);
- Комісії НПУ з питань зовнішнього представництва
(Голова Комісії Кирилюк Д.В.) ;
- Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності (Голова
Комісії Козаєва Н.М.);
- Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів
(Голова Комісії Філіпова Л.П.);
- Комісії НПУ з питань розгляду звернень громадян (Голова Комісії
Бунякіна О.В.);
- Комісії НПУ з міжнародного співробітництва (Голова Комісії Бєднов
О.А.);
- Комісії НПУ з питань інформаційної політики та протидії корупції (Голова
Комісії Леонтьєв Г.О.) ;
- Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва
(Голова Комісії Поліщук А.О.).
Долгова З.М. доповіла, що на виконання доручення НПУ від 28 грудня 2017
головами Комісій НПУ було підготовлено та направлено Звіти про проведену
роботу вищевказаних Комісії НПУ за 2017 рік.
Звіти Комісії НПУ за 2017 рік, які надійшли до 01 лютого 2018 року були
направлені членам Ради НПУ для ознайомлення та висловлення зауважень.
Станом на 08 лютого 2018 року будь-яка інформація від членів Ради не
надходила.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіти про проведену Комісіями НПУ роботу за
2017 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.
затвердження планів роботи Комісій НПУ на 2018 рік.

Про
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Долгова З.М. доповіла, що 28 грудня 2017 року головам Комісій НПУ було
направлено доручення до 01 лютого 2018 року направити План роботи
відповідної Комісії НПУ на 2017 рік.
Плани роботи Комісій НПУ на 2018 рік були направлені членам ради НПУ
для ознайомлення та надання своїх пропозицій. Станом на 08 лютого 2018 року
будь-яка інформація від членів Ради не надходила.
ВИСТУПИЛИ: член Ради НПУ Козаєва Н.М., з пропозицією включити до
порядку денного наступного засідання Ради НПУ питання про перегляд складу
очолюваної нею Комісії з питань запобігання та протидії кіберзлочинності та
виключення тих членів Комісії, які не працюють.
Голова Комісії з питань співробітництва з органами державної влади
та місцевого самоврядування Кирилюк О.Ю., з пропозицією, залучати
активних нотаріусів до складу очолюваної нею Комісії. Адже тільки сумлінне
відношення та активна участь нотаріусів дасть якісний результат у роботі
Комісі. Кирилюк О.Ю. подякувала тим нотаріусам, які вже є членами цєї
Комісії і працювали протягом року на благо нотаріату.
Голова комісії з питань професійної етики нотаріусів Дідок В.В.,
висловилась за те, що кількість членів Комісій взагалі завелика, і те, що
більшість з них не працює-це факт. Тому в подальшому таких представників
потрібно або виключати зі складу комісій або замінювати на тих, хто бажає та
може працювати.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Плани роботи Комісій НПУ на 2018 рік.
Рішення прийнято одноголосно
4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про
затвердження звітів про роботу відділень НПУ за 2017 рік.
Долгова З.М. доповіла, що на виконання доручення Президента НПУ
Марченка В.М. головами відділень НПУ було підготовлено Звіти про роботу
відділень НПУ за 2017 рік, та проінформувала членів Ради про основні
напрямки роботи відділень у 2017 році.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти про роботу відділень НПУ за 2017 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про погодження і
затвердження Плану-графіку підвищення кваліфікації та/або професійного
рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових семінарів та вебінарів
на перше півріччя 2018 року .
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. доповів, що запропонований План-графік
проведення короткотермінових семінарів та вебінарів на перше півріччя 2018
року складено з урахуванням пропозицій відділень НПУ.
Запропонував всім головам відділення корегувати план-графік та надавати
теми семінарів та вебінарів, час та місце їх проведення.
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Левенець Т.П. внесла пропозицію провести семінар з питань «аграрних
розписок», оскільки мають місце недоліки у їх посвідченні.
Бернацька І.М., звернула увагу, що члени НПУ, які мають заборгованість
по сплаті членських внесків не завжди погоджуються з тим, що не можуть
брати участь у безкоштовних семінарах та вебінарах.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Погодити і затвердити Плану-графік підвищення кваліфікації
та/або професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових
семінарів та вебінарів на перше півріччя 2018 року.
Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про погодження і
затвердження Плану заходів НПУ на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. доповів, що пропозиції до Плану заходів
надали 11 відділень НПУ (у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій,
Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській,
Чернігівській та Чернівецькій областях). Всі пропозиції були опрацьовані та
прийняті в цілому до уваги при підготовці запропонованого Плану заходів.
Поряд з цим, пропозиції відділень НПУ у Запорізькій та Вінницькій
областях щодо зміни порядку страхування відповідальності нотаріуса не були
включені до Плану заходів. Це питання вивчалося і внесення змін на сьогодні
не на часі. При вирішенні цього питання необхідно вносити такі корективи, які
б надійно захищали нотаріуса, а не лише збільшували суму страхування.
Вербовська Д.В. запропонувала до Плану заходів НПУ на 2018 рік
включити пункт про святкові заходи з нагоди 25-ти річчя нотаріату України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Погодити і затвердити План заходів НПУ на 2018 рік.
Рішення прийнято одноголосно
7. СЛУХАЛИ: Віце-президента Оніщук О.М. про затвердження
Положення про веб-сайт НПУ.
ВИСТУПИЛИ: Оніщук О.М. доповіла про необхідність затвердження
Положення про веб-сайт НПУ як офіційного джерела інформації НПУ.
Сидоренко А.В. вказав, що існує попереднє Положення про веб-сайт, його
потрібно знайти, порівняти з новим і тільки тоді виносити на голосування та
затверджувати.
Бельдєй М.І. запитав яка мета цього Положення.
Марченко В.М. відповів, що Положення - це оптимальне вирішення
проблеми, оскільки визначає статус і порядок функціонування веб-сайту НПУ,
його моделювання.
Під час обговорення вказаного питання члени Ради НПУ вирішили
розділити його на дві частини:
Першу частину питання – затвердження Положення про веб-сайт
НПУ.
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Винесено на голосування:
1) пропозицію Оніщук О.М. – затвердити Положення про веб-сайт НПУ:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27;
«ПРОТИ» - 1 (Сидоренко А.В.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 0.
2) пропозицію Сидоренка А.В. – відхилити затвердження Положення про
веб-сайт НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 1 (Сидоренко А.В.);
«ПРОТИ» - 22;
«УТРИМАЛИСЬ» - 5 (Балик Т.М., Нехимчук К.Б.,
Гура Л.Б., Бояківський О.В., Блауш Н.З.).
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про веб-сайт НПУ.
Другу частину питання – Офіційна сторінка «фейсбук – група».
Сидоренко А.В.: Необхідно поставити на розгляд питання про модерацію.
Нехимчук К.Б. вніс пропозицію розробити проект Положення про
модерацію.
Винесено на голосування:
1) пропозицію зняти модерацію на офіційній сторінці «фейсбук-група».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 (Курта Н.В., Коваленко В.В., Бояківський О.В.,
Сидоринко А.В., Пульний С.М.);
«ПРОТИ» - 3 (Сєтак В.Я., Негра О.А., Блауш Н.З.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 22.
2) пропозицію залишити модерацію на офіційній сторінці «фейсбук-група»
та розробити положення групи.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23;
«ПРОТИ» - 1 (Сидоренко А.В.);
«УТРИМАЛИСЬ» - 4 (Оніщук О.М., Суханова Т.О.,
Кирилюк К.Б., Бернацька І.М.).
УХВАЛИЛИ: Залишити модерацію на фейсбук-групі та розробити
Положення групи.
Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про скликання чергового
З’їзду нотаріусів України. Погодження та затвердження дати, місця проведення
чергового З’їзду нотаріусів і його порядку денного. Про погодження кошторису
чергового З’їзду нотаріусів.
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М,. керуючись пунктом 5.2, підпунктом 10
пункту 5.12 Статуту НПУ, та у зв’язку із спливом строку повноважень
Президента НПУ, визначеного підпунктом 2) пункту 5.7 Статуту НПУ,
звернувся до членів Ради НПУ про скликання чергового З’їзду нотаріусів
України та запропонував
- Дату проведення чергового З’їзду нотаріусів 20-21 квітня 2018 року;
- Місце його проведення - місто Київ, вулиця Кіото,19, приміщення
Конгрес - центру Національного торговельно-економічного університету;
- Початок роботи З’їзду : о 10 год. 00хв.
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- Порядок денний чергового З’їзду нотаріусів:
1.Звіт президента НПУ.
2.Звіт Ревізійної комісії НПУ.
3. Звіт Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ.
4.Затвердження змін та доповнень до Статуту НПУ.
5.Прийняття Кодексу (Правил) професійної етики нотаріусів.
6.Затвердження змін та доповнень до Типового положення про Відділення
НПУ.
7. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків.
8. Вибори Президента НПУ.
9. Затвердження Програми діяльності НПУ.
10. Різне.
Марченко В.М. з огляду на необхідність фінансування підготовки З’їзду,
одночасно вирішити питання щодо кошторису витрат на проведення цього
заходу і запропонував обмежити суму витрат на черговий З’їзд нотаріусів
України – до 250 000 грн.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Ухвалити рішення про скликання чергового З’їзду нотаріусів
України.
Погодити та затвердити запропоновані Президентом Марченком В.М. дату,
час, місце проведення чергового З’їзду нотаріусів та його порядок денний.
Оприлюднити інформацію про скликання чергового З‘їзду нотаріусів
України на веб – сайті НПУ відповідно до вимог пункту 5.2 Статуту НПУ.
«8 лютого 2018 року ухвалено Рішення Ради НПУ (протокол № 41 від
08.02.2018 року) про проведення 20-21 квітня 2018 року чергового З’їзду
нотаріусів України, який відбудеться в місті Києві, за адресою: вулиця Кіото,
19 приміщення Кронгрес – центру Національного торговельно-економічного
університету.
- Початок роботи З’їзду: о 10 год. 00хв.
- Порядок денний чергового З’їзду нотаріусів:
1.Звіт президента НПУ.
2.Звіт Ревізійної комісії НПУ.
3. Звіт Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ.
4.Затвердження змін та доповнень до Статуту НПУ.
5.Прийняття Кодексу (Правил) професійної етики нотаріусів.
6.Затвердження змін та доповнень до Типового положення про Відділення
НПУ.
7. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків.
8. Вибори Президента НПУ.
9. Затвердження Програми діяльності НПУ.
10. Різне.»
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Погодити і затвердити витрати у вигляді грошових коштів на проведення
чергового З’їзду нотаріусів на суму до 250 000 грн.
Рішення прийнято одноголосно
9. СЛУХАЛИ Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
складу Тимчасової редакційної комісії (створюється з необхідністю
підготовки змін до діючої редакції Статуту, Типового положення про
відділення НПУ, Порядку сплати членських внесків, затвердження Кодексу
етики нотаріусів України тощо
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які запропонували створити Тимчасову
редакційну комісію для підготовки змін до діючої редакції Статуту, Типового
положення про Відділення НПУ, проекту Положення про порядок сплати
членських внесків, проекту Кодексу (Правил) професійної етики нотаріусів
України тощо.
До складу цієї Комісії головам відділень НПУ надати представників в
кількості по одній особі від кожної області до 12 лютого 2018 року.
НПУ ініціювати перше скликання членів Тимчасової редакційної комісії до
26.02.2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити склад Тимчасової редакційної комісії.
Організувати перше засідання членів Тимчасової редакційної комісії на
26.02.2018 року
Рішення прийнято одноголосно.
10. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Оніщук О.М. Про організаційний
комітет (члени Ради) по підготовці чергового З’їзду нотаріусів України (з
метою координації дій та належної підготовки до З’їзду) (доповідач: Оніщук
О.М.).
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ висловили свої пропозиції щодо
Організаційного комітету і запропонували такі кандидатури:
1. Марченко В.М.
2. Оніщук О.М.
3. Кирилюк Д.В.
4. Кирилюк О.Ю.
5. Козаєва Н.М.
6. Марчук Т.С.
7. Бабенко В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Організаційний комітет по підготовці З’їзду у
складі:
1. Марченко В.М.
2. Оніщук О.М.
3. Кирилюк Д.В.
4. Кирилюк О.Ю.
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5. Козаєва Н.М.
6. Марчук Т.С.
7. Бабенко В.В.
Рішення прийнято одноголосно.
11. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ
Балик Т.М., Блауш Н.З., Левенець Т.П., Суханову Т.О., Сидоренка А.В.,
Пивовара В.А., Левенець Т.П., Чуєву О.Д., Масловець Л.С. та Наявко І.М.,
про звільнення від сплати членських внесків нотаріусів:
 у зв’язку з декретною відпусткою:
- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу
Кононову Ольгу Валеріївну у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з 01.07.2014 року по 01.10.2017 року.
(Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна);
- приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу БаштаБєляєву Марину Олександрівну у зв’язку з відпусткою по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку з 14.09.2015 року по 20.10.2016
року. (Доповідач: Суханова Тетяна Олександрівна);
 у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам:
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
Серафімову Вікторію Миколаївну у зв’язку з відпусткою по вагітності та
пологам з 01.01.2018 року по 03.04.2018 рік. (Доповідач: Левенець Тетяна
Пилипівна);
- приватного нотаріуса Кіровоградського районного нотаріального округу
Цапенко Ольгу Миколаївну у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам з
01.01.2018 року по 01.04.2018 рік. (Доповідач: Балик Тетяна Миколаївна);
- державного нотаріуса Першої чернівецької державної нотаріальної
контори Літун Марію Василівну у зв’язку з відпусткою по вагітності та
пологам з 05.01.2018 року по 10.05.2018 рік. (Доповідач: Блауш Наталія
Зіновіївна);
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем багатодітних матерів:
- державного нотаріуса Дванадцятої Харківської державної нотаріальної
контори Каліберду Тетяну Миколаївну, яка є багатодітною матір’ю, виховує
трьох малолітній дітей, з 01.01.2018 року по 01.01.2019 рік (Доповідач: Чуєва
Олена Дмитрівна);
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу
Маковеєву Олену Вікторівну, яка є багатодітною матір’ю, та одна виховує
двох малолітній та одного неповнолітнього дітей, від заборгованості по
членським внескам в період з 08.01.2014 року по 15.03.2015 рік, в сумі 1421
грн. (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович).
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем матерів одиначок:
- державного нотаріуса Шостої харківської державної нотаріальної контори
Афанасьєву Світлану Євгеніївну, яка є матір’ю одиначкою малолітньої
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дитини, доглядає за хворою матір’ю та має скрутне матеріальне становище, з
01.03.2018 року по 31.12.2018 рік, (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна).
 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:
державного нотаріуса Шостої харківської державної нотаріальної контори
Теленкова Віктора Сергійовича, який є батьком неповнолітньої дитиниінваліда, з 01.03.2018 року по 31.12.2018 рік, (Доповідач: Чуєва Олена
Дмитрівна);
 у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному:
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
Селезньову Галину Миколаївну у зв’язку з тяжкою хворобою (онкологічне
захворювання) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по
30.06.2018 рік (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Єсіну
Ларису Михайлівну у зв’язку з хворобою та перебуванням на стаціонарному
лікуванні звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по 30.06.2018
рік. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального
округу Чухрай Тетяну Юріївну у зв’язку з хворобою та перебуванням на
стаціонарному лікуванні звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018
по 30.06.2018 рік. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна);
- приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу
Вакуленко Світлану Олександрівну у зв’язку з тривалою хворобою та
тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності звільнити від сплати
членських внесків з 01.01.2018 по 01.07.2018 рік. (Доповідач: Масловець
Людмила Сергіївна);
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Драпату Ольгу Миколаївну, у зв’язку з тривалою хворобою (онкологія ІІІ
ступеня) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 по 31.12.2018
рік. (Доповідач: Кохан Ганна Леонідівна);
 у зв’язку з інвалідністю:
- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу
Куликова Сергія Васильовича, який є інвалідом І групи, звільнити від
сплати членських внесків. (Доповідач: Наявко Ігор Миколайович);
- завідувача П’ятихатської державної нотаріальної контори Новенка Сергія
Володимировича, який є інвалідом І групи, звільнити від сплати членських
внесків. (Доповідач: Наявко Ігор Миколайович);
- приватного нотаріуса Кременецького районного нотаріального округу
Бурлака Олега Мирославовича, у зв’язку з тим, що він є учасником бойових
дій в Афганістані, інвалідом війни ІІ групи та пенсіонером по інвалідності,
звільнити від сплати членських внесків з 01.02.2018 року 01.01.2021 року.
(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович);
- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу
Качан Людмилу Леонідівну, у зв’язку з встановленням групи інвалідності за
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загальним захворюванням, звільнити від сплати членських внесків з
01.01.2018 року 01.04.2018 року. (Доповідач: Балик Тетяна Миколаївна);
 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу
Білоброву Олену Михайлівну, у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності
за сімейними обставинами, звільнити від сплати членських внесків з
01.01.2018 року по 11.03.2018 року. (Доповідач: Левенець Тетяна Пилипівна).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
І. Звільнити від сплати членських внесків:
1.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Одеського міського
нотаріального округу Серафімової Вікторії Миколаївни, звільнити від сплати
членських внесків у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам з 01.01.2018
року по 03.04.2018 рік;
2.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Кіровоградського
районного нотаріального округу Цапенко Ольги Миколаївни звільнити від
сплати членських внесків у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам з
01.01.2018 року по 01.04.2018 рік;
3.) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Першої чернівецької
державної нотаріальної контори Літун Марію Василівну звільнити від сплати
членських внесків у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам з 05.01.2018
року по 10.05.2018 рік;
4.) 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;
5.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу Маковеєвої Олени Вікторівни, яка є багатодітною
матір’ю, та одна виховує двох малолітній та одного неповнолітнього дітей, та
звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2018 року по 31 травня 2018
року;
6.) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Шостої харківської
державної нотаріальної контори Афанасьєвої Світлани Євгеніївни, яка є
матір’ю одиначкою малолітньої дитини, доглядає за хворою матір’ю та має
скрутне матеріальне становище, та звільнити від сплати членських внесків з 01
березня 2018 року по 31 грудня 2018 року;
7.) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Шостої харківської
державної нотаріальної контори Теленкова Віктора Сергійовича, який є
батьком неповнолітньої дитини-інваліда, та звільнити від сплати членських
внесків з 01 березня 2018 року по 31 грудня 2018 року;
8.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Одеського міського
нотаріального округу Селезньової Галини Миколаївни у зв’язку з тяжкою
хворобою (онкологічне захворювання), та звільнити від сплати членських
внесків з 01 січня 2018 року по 30 червня 2018 року;
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9.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Одеського міського
нотаріального округу Єсіної Лариси Михайлівни у зв’язку з хворобою та
перебуванням на стаціонарному лікуванні, та звільнити від сплати членських
внесків з 01 січня 2018 року по 30 червня 2018 року;
10.) Задовольнити
клопотання
приватного
нотаріуса
БілгородДністровського міського нотаріального округу Чухрай Тетяни Юріївни у
зв’язку з хворобою та перебуванням на стаціонарному лікуванні, та звільнити
від сплати членських внесків з 01 січня 2018 року по 30 червня 2018 року;
11.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Запорізького міського
нотаріального округу Вакуленко Світлани Олександрівни у зв’язку з
тривалою хворобою та тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності, та
звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2018 року по 01 липня 2018
року;
12.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Дніпровського міського
нотаріального округу Драпатої Ольги Миколаївни, у зв’язку з тривалою
хворобою (онкологія ІІІ ступеня), та звільнити від сплати членських внесків з
01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року;
13.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Дніпровського міського
нотаріального округу Куликова Сергія Васильовича, який є інвалідом І групи
з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року;
14.) Задовольнити клопотання завідувача П’ятихатської державної
нотаріальної контори Новенка Сергія Володимировича, який є інвалідом І
групи з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року;
15.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Кременецького
районного нотаріального округу Бурлака Олега Мирославовича, у зв’язку з
тим, що він є учасником бойових дій в Афганістані, інвалідом війни ІІ групи та
пенсіонером по інвалідності з 01 лютого 2018 року по 31 грудня 2018 року;
16.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Кропивницького
міського нотаріального округу Качан Людмили Леонідівни, у зв’язку з
встановленням групи інвалідності за загальним захворюванням з 01 січня 2018
року по 01 квітня 2018 року;
17.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Овідіопольського
районного нотаріального округу Білоброви Олени Михайлівни, у зв’язку з
зупиненням нотаріальної діяльності за сімейними обставинами з 01 січня 2018
року по 11 березня 2018 року.
ІІ. Відмовити у звільненні від сплати членських внесків:
1.) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відхилити
клопотання про звільнення від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Кононової Ольги Валеріївни у
зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
з 01.07.2014 року по 01.10.2017 року;
2.) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відхилити
клопотання про звільнення від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Вінницького міського нотаріального округу Башта-Бєляєвої Марини
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Олександрівни у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з 14.09.2015 року по 20.10.2016 року;
Рішення прийнято одноголосно
12. Різне
Доручення Головам відділень НПУ в областях щодо організаційних
питань:
1 Провести загальні збори нотаріусів області та обрати делегатів на
черговий З’їзд нотаріусів України у співвідношенні один делегат на двадцять
нотаріусів - до 31 березня 2018 року.
2 Протокол загальних зборів і списки делегатів на черговий З’їзд нотаріусів
України у співвідношенні один делегат на двадцять нотаріусів надати до НПУ до 31 березня 2018 року.
3 Відділенням НПУ надати пропозиції щодо внесення змін до Статуту НПУ,
до Типового положення про Відділення НПУ - до 26 лютого 2018 року.
4 Про закінчення терміну дії довіреностей, виданих головам відділень НПУ;
про переобрання голів окремих відділень НПУ.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1.) Провести загальні збори нотаріусів області та обрати делегатів на
черговий З’їзд нотаріусів України у співвідношенні один делегат на двадцять
нотаріусів - до 31 березня 2018 року.
2.) Протокол загальних зборів і списки делегатів на черговий З’їзд
нотаріусів України у співвідношенні один делегат на двадцять нотаріусів
надати до НПУ - до 31 березня 2018 року.
3.) Відділенням НПУ надати пропозиції щодо внесення змін до Статуту
НПУ, до Типового положення про Відділення НПУ - до 26 лютого 2018 року.
4.) Про закінчення терміну дії довіреностей, виданих головам відділень
НПУ; про переобрання голів окремих відділень НПУ.
Рішення прийнято одноголосно
Головуючий

підпис

В.М. Марченко

Секретар

підпис

К.А. Дерун
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