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Положення 

 про порядок сплати членських внесків членами 

Нотаріальної палати України 
 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 16 Закону України "Про нотаріат", 

Статуту Нотаріальної палати України (далі - НПУ) та визначає порядок сплати членських 

внесків членами НПУ, звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати 

членських внесків або розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків. 

1.2. Членський внесок – є одним із джерел формування майна НПУ. Грошові 

надходження  від членських внесків членів НПУ використовуються НПУ для реалізації її 

статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм,  проведення  заходів, розвитку 

матеріально-технічної бази НПУ. 

Сплата членського внеску є обов’язковою. 

1.3. Розмір членського внеску встановлюються та змінюються рішенням З’їзду 

нотаріусів України. 

1.4. Сплата членського внеску на реалізацію повноважень органів самоврядування 

нотаріусів відповідно до рішень З‘їзду нотаріусів України, Ради НПУ, актів НПУ є 

обов‘язком  кожного нотаріуса. 

1.5. Рішення про звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати 

членських внесків або розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків 

приймаються Радою НПУ відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Ради 

НПУ. 

1.6. Контроль за надходженням членських внесків здійснюється органами НПУ  

відповідно до Статуту НПУ. 

 

2. Порядок сплати членських внесків 

2.1.Члени НПУ щомісячно сплачують членські внески шляхом перерахування коштів 

у національній валюті України на поточний рахунок НПУ. 

Сплата щомісячних членських внесків здійснюється до 5 числа місяця, наступного за 

звітним. 

Сплата членських внесків може здійснюватися авансом за будь-який період. 

2.2. Банківські реквізити для сплати членських внесків публікуються на офіційному 

веб - сайті НПУ та можуть доводитися до членів НПУ відповідним Відділенням НПУ. 

2.3. Підтвердженням сплати членського внеску членом НПУ є платіжне доручення 

(квитанція тощо) про перерахування внеску, в якому має бути зазначено про вид внеску та 

період, за який його сплачено. 

Членський внесок вважається сплаченими з моменту перерахування коштів в 

банківській установі на поточний рахунок НПУ. 

2.4. Для підтвердження сплати членського внеску член НПУ зберігає платіжне 

доручення про перерахування внеску (квитанцію тощо) з відміткою установи банку. 

2.5. При припиненні членства в НПУ сплачені членом НПУ членські внески (в тому 

числі сплачені авансом) не повертаються. 

2.6. Інформація про суму заборгованості з зазначенням переліку боржників є 

відкритою і підлягає щомісячному оприлюдненню на офіційному веб–сайті НПУ. 

 
3.Звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати членських 

внесків та розстрочення  заборгованості зі сплати членських внесків. 



3.1.Радою НПУ можуть прийматися рішення щодо: 

- звільнення члена НПУ від сплати членських внесків; 

- відстрочення члену НПУ сплати членських внесків;  

- розстрочення члену НПУ заборгованості зі сплати членських внесків. 

Рішення Ради НПУ ухвалюється по кожному зверненню окремо, виходячи із поданої 

членом НПУ заяви та подання правління відповідного Відділення НПУ, а в окремих 

випадках за поданням правління Відділення НПУ. 

Поважність причин для звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати 

членських внесків або розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків 

визначається Радою НПУ у кожному конкретному випадку з урахуванням наданих 

документів. 

Для ухвалення рішення Рада НПУ вправі вимагати від члена НПУ чи Відділення 

документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві чи поданні, а  також додаткові 

документи, в тому числі звітність нотаріуса щодо кількості вчинених нотаріальних дій та 

суми одержаного доходу, в разі якщо доданих до заяви чи подання правління відповідного 

Відділення НПУ документів недостатньо для об’єктивного їх розгляду по суті.  

Інформація про ухвалене рішення розміщується на  офіційному веб–сайті НПУ. 

3.2. За рішенням Ради НПУ на підставі поданої заяви та/або подання правління 

відповідного Відділення НПУ член НПУ може бути звільнений від сплати членських 

внесків: 

-  на період соціальних відпусток або зупинення нотаріальної діяльності: а) у зв'язку з 

вагітністю та пологами; б) для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а 

якщо дитина потребує домашнього догляду і після досягнення нею 3-річного віку, на 

період, зазначений у медичному висновку, але не більше, як до досягнення дитиною 6-

річного віку;  

- у разі важкої або тривалої хвороби (в тому числі операція, післяопераційне лікування 

та реабілітація, що унеможливлює здійснення професійної діяльності, онкологічні 

захворювання) тощо.  

Така особа звільняється від сплати членських внесків з дати надходження заяви члена 

НПУ або подання  правління відповідного Відділення НПУ. 

У виключних випадках за умови, що причина визнана Радою НПУ поважною, член 

НПУ може бути звільнений від сплати членських внесків за попередній період, але в 

межах календарного/звітного року, в якому надійшла така заява або подання правління 

відповідного Відділення НПУ.  

3.3. За рішенням Ради НПУ сплата членських внесків може  бути відстрочена, а сплата 

заборгованості зі сплати членських внесків може бути розстрочена, на строк не більше 

одного року.  

3.3.1. Відстрочення сплати членських внесків передбачає перенесення члену НПУ 

встановленого строку сплати членських внесків. Рішення Ради НПУ про відстрочення 

сплати членських внесків приймається на підставі письмової заяви члена НПУ та/чи 

подання правління відповідного Відділення НПУ, за умови, що причина, яка стала 

підставою для подачі відповідної заяви чи подання правління відповідного Відділення 

НПУ,  визнана Радою НПУ поважною. 

3.3.2. Розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків передбачає здійснення 

платежів в кілька етапів до повного погашення заборгованості членом НПУ. Рішення Ради 

НПУ про розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків приймається на 

підставі письмової заяви члена НПУ та/чи подання правління відповідного Відділення 

НПУ, за умови, що причина, яка стала підставою для подачі відповідної заяви чи подання 

правління відповідного Відділення НПУ,  визнана Радою НПУ поважною. 

3.3.3. Причинами, за яких  Рада НПУ може  відстрочити  сплату членських внесків  

або розстрочити сплату заборгованості по сплаті членських внесків  є скрутне матеріальне 

становище особи, що подала заяву, пов’язане із  тривалим (понад 2 місяця) перебуванням 

на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні,  важкою або тривалою хворобою, або 

онкологічним захворюванням тощо.  



 

4. Відповідальність членів НПУ 
4.1. Несплата членом НПУ членських внесків за три та більше місяців поспіль  без 

поважних причин є грубим порушенням вимог Статуту НПУ та цього Порядку. 

4.2. Члени НПУ несуть відповідальність за несвоєчасність сплати членських внесків 

відповідно  Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України, рішень 

з’їзду нотаріусів та актів НПУ.        

 
5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Порядку 

5.1. Цей Порядок набуває чинності з моменту його затвердження Радою НПУ. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі відповідного 

рішення Ради НПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


