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Рішення з Протоколу № 42 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

м. Київ                                         07 червня 2018 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Оніщук О.М., 

Кирилюк О.Ю., Бунякіна 

О.В.,Заріцька Є.О., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Новицька І.О., 

Пилипенко Ю.П., Левенець Т.П., 

Гура Л.Б., Бернацька І.М., Ворошина 

Л.В., Пивовар В.А., Самощенко О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є.,  

Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Сидоренко А.В., Кирилюк Д.В., 

Козаєва Н.М. 
 

                                                                         

Запрошені:  

Виконавчий директор Долгова З.М., 

приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

Голяченко М.В., 

Аудитор Стельмах Л.Б., 

ТОВ Аудиторська фірма    

«ІНСАЙТ» 

 

 

Головуючий: Марченко В.М. 

Секретар:       Козаєва Н.М. 

 

 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ  

 

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

Президент НПУ Марченко В.М.). 

2.Про обрання секретаря Ради НПУ (Доповідач: Президент НПУ 

Марченко В.М.). 

3. Про обговорення питання щодо організації святкування 25-річчя 

нотаріату України. (Доповідач: Віце-президент НПУ Кирилюк О.Ю., 
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співдоповідач:приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу  

Голяченко  М.В.). 

4.  Про компенсацію витрат нотаріусам, делегованим НПУ до  ВКК  у 

зв’язку з виконанням ними повноважень члена ВКК (Доповідач:  Виконавчий 

директор Долгова З.М.). 

5. Про  затвердження Положення про порядок сплати членських внесків 

до Нотаріальної палати України (Доповідач: член Ради,  Голова відділення 

НПУ у Сумській області  Ворошина Л. В.).  

6. Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки  НПУ  у 

новій редакції. (Доповідач: Віце-президент НПУ Кирилюк О.Ю.). 

7. Про затвердження Положення  про проведення  конкурсу  «Кращий 

нотаріус року»  у новій   редакції    (Доповідач: Віце-президент НПУ 

Кирилюк О.Ю.). 

8. Про погодження кандидатури виконавчого директора НПУ та надання 

дозволу на укладення з ним трудового договору. (Доповідач:  Президент 

НПУ Марченко В.М.). 

9. Про розгляд подань голів відділень НПУ щодо нагородження нотаріусів  

відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України з 

нагоди святкування професійного свята - Дня нотаріату України та 

відзначення 25- річчя нотаріату України.  (Доповідач:  Виконавчий директор  

Долгова З.М.). 

10. Про  обговорення питання щодо створення  цільової  програми для 

збору коштів з метою придбання приміщення для розміщення НПУ.                                            

(Доповідач: член  Ради НПУ Кирилюк Д. В.). 

11. Про обговорення питання щодо впровадження е-нотаріату 

(Доповідач: Президент НПУ Марченко В. М.). 

12. Про реорганізацію робочих комісій НПУ (зміна кількісного та 

персонального складу, реорганізацію Комісії з питань інформаційної 

політики та протидії корупції, Комісії з питань розгляду звернень  громадян).  

(Доповідач: член  Ради НПУ Козаєва Н. М.). 

13. Про відзначення члена НПУ, державного нотаріуса Дванадцятої 

харківської державної нотаріальної контори Синельникова Ігоря Павловича 

Подякою НПУ, з нагоди ювілею – 60 річчя з дня народження. (Доповідач: 

голова відділення НПУ у Харківській обл. Самощенко Олена Анатоліївна). 

14. Про звільнення від сплати членських внесків:  

 у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бойко 

Тетяну Вікторівну у зв’язку з відпусткою через вагітність, пологів та  

догляду за дитиною з 01.05.2017 року по 01.11.2017_рік, заборгованість на 

25.05.2018 рік становить 1263,30 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у  

м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Спаську Марину Олександрівну у зв’язку з продовженням відпустки по 
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догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 28.08.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Ясінську Олену Олександрівну у зв’язку з продовженням відпустки по 

догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 23.03.2019 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

- державного нотаріуса Сьомої харківської державної нотаріальної 

контори Агасян Віолетту Грачиківну у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною з 01.01.2018 року по 01.06.2018 року. (Доповідач: голова відділення 

НПУ у Харківській області Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Подпригорщук Валерію Сергіївну у зв’язку з продовженням відпустки по 

догляду за дитиною з 12.09.2016 року по 09.10.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович) 

- державного нотаріуса Другої київської державної нотаріальної контори 

Шокун Євгенію Миколаївну у зв’язку з нездійсненням нотаріальної 

діяльності через перебування у відпустці по догляду за дитиною з 02.09.2014 

року по 02.01.2018 року,  заборгованість станом на 04.06.2018 рік 

становить 8009,56 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у  м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович; 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Задорожну Юлію Василівну у зв’язку з продовженням відпустки по догляду 

за дитиною з 19.01.2018 року по 19.07.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович). 

 у зв’язку із скрутним матеріальним (фінансовим) становищем: 
- державного нотаріуса Восьмої Харківської державної нотаріальної 

контори Лакіза Інну Вадимівну, у зв’язку з тяжкою хворобою матері та 

скрутним матеріальним становищем, розстрочити сплату членських 

внесків з 01.04.2018 року по 31.12.2018 рік (Доповідач: голова відділення 

НПУ у    Харківській обл. Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального 

округу Цеброву Людмилу Миколаївну, у зв’язку зі скрутним матеріальним 

становищем, викликаним відсутністю доходів від нотаріальної діяльності та 

витратами на догляд, обстеження, лікування протягом 2017 року та січня –

лютого 2018 року, та поховання матері – Дудар Надії Петрівни, звільнити 

від сплати членських внесків за період з січня по лютий 2018 року. 

(Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна); 

- приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу 

Запісочну Оксану Анатоліївну, у зв’язку з тяжким фінансовим станом сім’ї, 

що виник внаслідок лікування онкології, звільнити від сплати членських 

внесків в період 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. (Доповідач: виконавчий 

директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна). 

 у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному: 
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- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального 

округу Павленко Наталію Віталіївну у зв’язку з тим, що в період лютий – 

березень 2018 року не працювала та перебувала на лікарняному, з причини 

того, що була проведена операція, звільнити від сплати членських внесків 

з 01.01.2018 року по 30.06.2018 рік (Доповідач: виконавчий директор НПУ 

Долгова Зоя Михайлівна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Уманську Марину Афанасіївну у зв’язку з хворобою звільнити від сплати 

членських внесків за період з 05.11.2015 року по 01.10.2018 року, 

заборгованість на 18.04.2018 рік становить 4444,47грн. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Любарську Наталію Василівну у зв’язку з встановленням 2-ї групи 

інвалідності довічно звільнити від сплати членських внесків з 02.01.2018 

року по 31.12.2018 рік, заборгованість на 20.02.2018 рік становить 799,10 

грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій 

Васильович); 

- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Потьомкіну Ірину Анатоліївну у зв’язку з лікуванням онкологічного 

захворювання, звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року 

по 31.12.2018 року.  (Доповідач: голова відділення НПУ у  кіровоградській 

області Балик Т.М.). 

 у зв’язку з інвалідністю: 

- приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу 

Шевчука Дмитра Валерійовича, у зв’язку з тривалою хворобою (загальне 

захворювання, інвалід ІІІ групи) погасити заборгованість в розмірі 6088 

грн. 07 коп. та звільнити від сплати членських внесків до 01.07.2019 рік. 
(Доповідач:  голова відділення НПУ у  Івано-Франківській області Кіцула 

Оксана Михайлівна);  

- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу 

Босенко Марину Олександрівну, яка є інвалідом ІІІ групи, звільнити від 

сплати членських внесків з 01.03.2018 року по 31.12.2018 рік. (Доповідач: 

голова відділення НПУ у  Харківській обл. Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Качан Людмилу Леонідівну, яка є інвалідом ІІІ групи, у зв’язку із загальним 

захворюванням, звільнити від сплати членських внесків з 01.04.2018 року 

по 01.04.2019 рік. (Доповідач:  голова відділення НПУ у  Кіровоградській  

обл. Балик Тетяна Миколаївна). 

 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

- приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу 

Білоуса Василя Пантелеймоновича, у зв’язку з тимчасовим блокуванням 

його доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

звільнити від сплати членських внесків строком на шість місяців. 
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(Доповідач: голова відділення НПУ у  Черкаській області Терещенко Марина 

Євгенівна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Марчук Катерину Володимирівну, у зв’язку з тимчасовим зупиненням моєї 

приватної нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків 

з 23.03.2018 року на термін зупинення, поточна заборгованість становить 

1224,36 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій 

Васильович); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Шамрай Ірину Анатоліївну, у зв’язку з тимчасовим припиненням приватної 

нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків з 

14.02.2018 року по 14.09.2018 року, заборгованість станом на 25.05.2018 

року становить 1241,00 грн. (Доповідач:  голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович). 

 у зв’язку з переїздом із зони проведення АТО: 
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Циганенко Валентину Вікторівну, у зв’язку з переїздом з окупованої 

території – місто Горлівка, Донецької області, додатковими витратами на 

оренду нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та невеликою 

кількістю нотаріальних дій, звільнити від сплати членських внесків з 

06.03.2015 року по 31.12.2016 року, заборгованість станом на 25.05.2018 

року становить 3615,78 грн. (Доповідач:  голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович);   

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Обертун Світлану Миколаївну, у зв’язку з переїздом з окупованої території 

– місто Горлівка, Донецької області, додатковими витратами на оренду 

нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та невеликою кількістю 

нотаріальних дій, звільнити від сплати членських внесків з 06.03.2015 

року по 31.12.2016 року, заборгованість станом на 25.05.2018 року 

становить 3615,64 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович).   

 

15. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження 

порядку денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. з вітальним словом та представив нових 

членів Ради: Першого віце-президента Оніщук Ольгу Миколаївну, Віце-

президента Кирилюк Олену Юріївну, голову відділення НПУ у 

Дніпропетровській області Бунякіну Олену Валентинівну, голову відділення 

НПУ у Житомирській області Заріцьку Євгенію Олександрівну, голову 

відділення НПУ у Львівській області Пилипенка Юрія Пилиповича, голову 

відділення НПУ  у Харківській області Самощенко Олену Анатоліївну. 
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Марченко В.М. запропонував  виключити з порядку денного «питання 12» 

«Про реорганізацію робочих комісій НПУ (зміна кількісного та 

персонального складу, реорганізацію Комісії з питань інформаційної 

політики та протидії корупції, Комісії з питань розгляду звернень  громадян)» 

та перенести його розгляд на наступне засідання Ради,  оскільки  це питання 

потребує ще доопрацювання. 

Марченко В.М. повідомив членів Ради про надходження подання голови 

відділення НПУ у м. Києві Сидоренка  А.В. щодо внесення змін до штатного 

розпису відділення та запропонував включити розгляд цього питання у                         

«Різне». 

Марченко В.М. зачитав пропозицію, яка надійшла листом від відділення 

НПУ у м. Києві про реформування у галузі контролю в сфері державної 

реєстрації, визначеної рішенням З’їзду нотаріусів України від 20.04.2018 

року  як одним із напрямків діяльності НПУ. у зв’язку з цим, відділення НПУ  

у м. Києві  просить доповнити порядок денний зверненням до Міністерства 

юстиції України (проект листа до Міністерства юстиції України додається) з  

приводу внесення змін до постанови уряду № 990 від 21.12.2016 року та під 

№ 11/28 від 25.12.2015 року.  

Надійшла пропозиція внести і обговорити питання щодо направлення 

такого звернення до Міністерства юстиції до пункту 12  порядку денного 

засідання Ради НПУ замість знятого з розгляду питання про реорганізацію 

робочих комісій за умови її ґрунтовного викладення автором, з можливістю її 

доопрацювання.  

Марченко В.М. звернувся до членів  Ради НПУ : «Якщо немає інших 

пропозицій, то прошу  поставити на голосування і затвердити порядок 

денний засідання Ради НПУ 07.06.2018  із змінами,  у  запропонованому 

варіанті. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ 07.06.2018 

із змінами, у запропонованому варіанті. 

Рішення прийнято одноголосно. 

      

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про обрання секретаря 

Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. з пропозицією обрати постійно діючим 

секретарем Ради НПУ Козаєву Наталію Михайлівну.  

Інших пропозицій не надійшло.  

УХВАЛИЛИ:  Обрати постійно діючим секретарем Ради НПУ Козаєву 

Наталію Михайлівну. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., Віце-президента 

НПУ Кирилюк О.Ю. приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Голяченко  М.В. про обговорення питання щодо 

організації святкування 25-річчя нотаріату України. 
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ВИСТУПИЛИ: Президент Марченко В.М. розпочав обговорення 

питання щодо організації святкування 25-річчя нотаріату України та 

запропонував провести цей захід у форматі міжнародної наукової 

конференції,  після чого перейти  до урочистої частини.  Підготовчими діями 

щодо організації святкування попередньо займалися Віце-президента 

Кирилюк О.Ю. та приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу Голяченко М. 

Віце-президент Кирилюк О.Ю. вказала, що датою проведення цього 

заходу більшість вважає актуальним 07.09.2018 року. 

Є декілька варіантів такого святкування: більш офіційний, схожий до 

заходів, які проводять в країнах латинського нотаріату: перша частина заходу 

- це проведення конференції, із залученням іноземних гостей та 

нагородженням нотаріусів  заохочувальними відзнаками,  

і другий -  це вирішення питання про можливість проведення бенкету чи  

фуршету. 

Кирилюк О.Ю. звернула увагу членів Ради на тому, що якщо буде 

проголосовано «конференція + бенкет (фуршет), то одночасно потрібно 

вирішувати питання: «На кого покладуться витрати за організацію  бенкету 

(фуршету) та у якому співвідношенні вони будуть розподілятися між 

учасниками заходу?». 

Якщо брати приблизну кількість присутніх на заході 370 чоловік, то 

бюджет такого заходу буде складати більше 700 тисяч гривень. 

Також, надійшли пропозиції, підготувати до Дня нотаріату соціальний 

фільм: історичний екскурс щодо становлення і розвитку нотаріату та нотаріат 

в сьогоденні, провести фото та відеозйомку заходу. Попередній   розрахунок  

вартості такого фільму складає 3-3,5 доларів США.  

Кирилюк О.Ю. наголосила, що  часу для підготовки залишилось не так 

багато, тому ці пропозиції  мною  винесені на розсуд членів Ради  для того, 

щоб остаточно визначитися з цього питання і прийняти рішення.  

Після обговорень, на голосування пропонуються наступні пропозиції: 

1.  Визначити дату святкування25-річчя нотаріату України. 

2. Святкування 25-річчя нотаріату України провести у вигляді 

міжнародної наукової конференції. 

3. Святкування 25-річчя нотаріату України провести у вигляді 

міжнародної наукової конференції ї + фуршет. 

4. Провести фото та відеозйомку заходу.  

5. Підготувати до Дня нотаріату соціальний фільм. 

 Сидоренко А.В. інформував, що відділення НПУ у м. Києва вже 

замовили сценариста та готують фільм від відділення.  

Самощенко О.А. вказала, що доцільно запросити головного бухгалтера, 

щоб розглянути всі перспективи та наслідки організації такого заходу. 

Приватний нотаріус Голяченко М.В. доповіла, що вона займалася  

пошуком  приміщення для проведення заходу.  

Зал для конференції на 370 осіб коштує досить недешево. 
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Члени  Ради запропонували розглянути: 

- оформлення урочистої частини в українському стилі, щоб від кожної 

області приїхав гурт художньої самодіяльності, а для фуршету орендувати 

відкриту площадку. 

-  провести захід у вигляді міжнародної конференції + урочиста частина; 

- провести захід у вигляді міжнародної конференції, а урочиста частина 

відбудеться окремо в кожній області.  

  ВИСТУПИЛИ:    

 Левенець Т.П. запропонувала зменшити кількість учасників святкування, 

а захід провести з бенкетом. Вручення нагород від НПУ переможцям у  

номінаціях передати головам відділень НПУ для вручення їх на місцях.  

Самощенко О.А.  підтримала пропозицію урочистої частини з бенкетом. 

Ворошина Л.В.  запропонувала  фуршет. 

Козаєва Н.М.  підтримала пропозицію щодо  фуршету. 

Оніщук О.М.  запропонувала зменшити квоту учасників заходу з «1 від 

20» на «1 від 40». 
ВИСТУПИВ: Марченко В.М. вніс такі пропозиції на голосування: 

1. «Чи провести тільки міжнародну конференцію?».   

2. «Чи організовувати урочисту частину до 25-річчя нотаріату України з     

проведенням міжнародної конференції?». 

УХВАЛИЛИ ОДНОГОЛОСНО: «Організувати урочисту частину до 25-

річчя нотаріату України  з проведенням міжнародної конференції». 

Марченко В.М. поставив на голосування пропозицію «Захід проводити з 

бенкетом чи фуршетом?»: 

1. «Захід провести з бенкетом»: 

2.«Захід провести  з фуршетом»: 

УХВАЛИЛИ:   «Захід провести з фуршетом». 

Кирилюк О.Ю. внесла на голосування такі пропозиції: 

1.Покласти витрати за фуршет безпосередньо на кожного учасника 

заходу; 

2.Покласти витрати за фуршет на  Палату/Відділення. 

УХВАЛИЛИ: Витрати за фуршет  покласти на кожного учасника 

заходу». 

ВИСТУПИЛА: Кирилюк  О.Ю. внесла на голосування наступні 

пропозиції: 

 1.Затвердити бюджет витрат НПУ на організацію та проведення 

святкування 25-річчя нотаріату України з міжнародною конференцією (без 

врахування внесків учасників заходу – «оплата за фуршет») – на суму не 

менше 500 тисяч гривень. 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити бюджет  витрат НПУ на організацію  та 

проведення святкування 25-річчя нотаріату України з міжнародною 

конференцією (без врахування внесків учасників заходу - «оплата за 

фуршет») – на суму не менше 500 тисяч гривень. 
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2.Затвердження бюджету витрат на зйомку соціального фільму про 

нотаріат  на  суму  100 тисяч гривень. 

УХВАЛИЛИ ОДНОГОЛОСНО:  Затвердити  бюджет витрат на зйомку 

соціального фільму  про нотаріат на суму 100 тисяч гривень. 

1. Затвердження дати проведення заходу з нагоди святкування 25-річчя 

нотаріату України 07.09.2018 року 

УХВАЛИЛИ ОДНОГОЛОСНО: Затвердити  дату проведення заходу з 

нагоди святкування 25-річчя нотаріату України 07.09.2018 року. 

Рішення прийнято.  

 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. повідомив, що на засідання  Ради НПУ 

запрошено аудитора і запропонував  перенести розгляд «питання 8» порядку 

денного «Про компенсацію витрат нотаріусам, делегованим НПУ до  ВКК, у 

зв’язку з виконанням ними повноважень члена ВКК»  і розглянути його «4-

тим питанням».  

Заперечень немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора  Долгову З.М. про можливість 

компенсувати витрати нотаріусам, делегованим НПУ до Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату Міністерства юстиції ( далі – ВКК), у 

зв’язку з виконанням ними повноважень члена ВКК. 

ВИСТУПИЛИ: Оніщук О.М. зазначила, що  члени ВКК будуть брати 

участь у засіданні комісії в м. Києві, у зв’язку  із призначенням кваліфіспиту 

для осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.  Оскільки 

кваліфіспити не проводилися майже два роки  членам ВКК необхідно буде  

розглянути більше семисот заявок на іспит,  тобто  перебувати у відрядженні  

у м. Києві декілька тижнів. 

Виникає питання де і за який кошт будуть проживати члени ВКК- 

нотаріуси з інших областей України? Питання залишається відкритим і 

потребує вирішення.  

Марченко В.М. вказав, що НПУ зацікавлена і готова брати участь у 

покритті витрат, про які йде мова. Більше того, НПУ максимально 

намагається знаходити ресурси, але є багато перепон  на законодавчому рівні, 

які ми поки що, ми не в змозі подолати. 

Виконавчий директор Долгова З.М. інформувала, що при підготовці   

проекту змін до Статуту НПУ  питання  щодо можливості  відшкодування  

витрат членам ВКК та учасникам інших комісій чи робочих груп детально 

опрацьовувалося і неодноразово вказувалося, що  згідно законодавства 

оплата відряджень має місце лише стосовно працівників, які перебувають у 

трудових відносинах з установою або особи входять до  керівних органів 

НПУ. 

Проте, висловлені НПУ аргументи були відхилені і тепер окремі 

положення  Статуту НПУ в частині відшкодування витрат на відрядження 

ідуть  в розріз з нормами  діючого законодавством.  
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Саме тому НПУ звернулася за незалежним аудиторським висновком.    

На сьогодні такий висновок надала  ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт».  

На зсідання ради НПУ нами були запрошені аудитори цієї фірми  з тим, 

щоб надати відповіді, у чому  саме  полягає проблема  у вирішенні цього 

питання. 

Сидоренко А.В. запитав чи можна відповідно до закону відшкодовувати  

витрати по ЦПХ.  

Аудитор «Інсайт»: Ми цілком налаштовані на спільне обговорення 

порушеного вами питання.  

Є два основні моменти, які на сьогодні не дозволяють здійснювати  такі 

виплати. 

По – перше, відповідно до Положення про ВКК, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України 31.08.2011 № 923 матеріально-

технічне та інформаційне забезпечення діяльності ВКК здійснює 

Міністерство юстиції. Жодним словом щодо обов’язку НПУ  відшкодовувати 

витрати на відрядження делегованим нею членам до ВКК  у цій постанові не 

йдеться. 

По-друге, діючим законодавством виплати дозволені штатним 

працівникам або керівним органам.  

Вирішити це питання сьогодні неможливо.  

Тому, вихід полягає  у тому, або розширити   перелік   керівних органів  

по Статуту НПУ, або вносити зміни до вказаної постанови уряду та 

звертатися до Міністерства юстиції, щоб воно відшкодовувало витрати 

членам ВКК.   

Левенець Т.П. зауважила, що питання про відшкодування коштів на 

відрядження членам ВКК поставало давно, але до цих пір ні до якого 

рішення не дійшли. Міністерство юстиції надає тільки умови для проведення 

кваліфіспитів, але не вирішує питання витрат  на відрядження членам ВКК. 

Аудитор «Інсайт»: В подальшому, ми можемо з вами співпрацювати, 

щоб мати можливість додатково вивчати всі документи НПУ та  

проаналізувати всі нюанси проблематики з тим, щоб знайти оптимальний 

вихід з цієї ситуації.   

Марченко В.М. висловив пропозицію, що це питання прийнято до уваги   

та буде спільно з аудиторами  доопрацюватися.  

УХВАЛИЛИ: Питання прийнято до уваги і буде спільно з аудиторами  

доопрацюватися. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: члена Ради,  Голову відділення НПУ у Сумській області  

Ворошину Л. В. Про затвердження Положення про порядок сплати 

членських внесків до Нотаріальної палати України ( далі - Положення). 

Ворошина Л.В. доповіла, що їй було доручено розробити вказане 

Положення. Проект Положення було надіслано усім членам Ради.  

Пропозицій чи зауважень не надходило. 
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Ворошина Л.В. наголосила, що у розділі 1, пункт 1.4  виключено слово 

«професійним»; акцентувала увагу щодо пункту 3.2 розділу 3, а саме: 

рішення  про звільнення від сплати членських внесків має прийматися  тільки 

у виключних випадках.   

ВИСТУПИЛИ:. 

Оніщук О.М. зазначила. що оскільки зауваження чи заперечення  від 

відділень НПУ не надходили, є пропозиція поставити на голосування і 

затвердити, запропонований Ворошиною Л.В. проект Положення про 

порядок сплати членських внесків до Нотаріальної палати України, з 

уточненнями: «в пункті 1.4  розділу 1  після букви «є» виключити слово 

«професійним», залишити «обов’язком»; та в розділі 3 змінити назву.   

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок сплати членських 

внесків до Нотаріальної палати України, з уточненнями: «в пункті 1.4  

розділу 1  після букви «є» виключити слово «професійним», залишити 

«обов’язком»; та в розділі 3 змінити назву.   

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Кирилюк О.Ю. про затвердження 

Положення про заохочувальні відзнаки  НПУ (нова редакція). 

Проект Положення було направлено  до відділень НПУ для  обговорення. 

Пропозицій від відділень НПУ не надійшло.  

Кирилюк О.Ю. внесла пропозицію  пункти  2.6 та 3.6 Положення  

викласти у такій редакції: «Особи, нагороджені Подякою НПУ, Почесною 

грамотою НПУ можуть бути представлені до нагородження повторно 

нагороджені повторно». 

У пункті 3.3 Положенні  слова на «час нагородження» виключити. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про заохочувальні відзнаки  НПУ 

(нова редакція) з  урахуванням  нової редакції пунктів 2.6 та 3.6. та змін до 

пункту 3.3 Положення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Левенець Т.П. запропонувала нагородити до  Дня нотаріату та  з нагоди 

святкування 25-річчя нотаріату України Почесною грамотою Президента НПУ 

всіх членів Ради НПУ.  

Марченко В.М. підтримав пропозицію Левенець Т.П.  і запропонував до 

Дня нотаріату  та з нагоди святкування 25-річчя нотаріату України нагородити  

1)  Почесною грамотою Президента НПУ:  
- Капітана футбольної команди  НПУ; 

- Гравців футбольної команди НПУ, які забили м’яч у ворота;   

- учасників які отримали нагороду   на  Олімпіаді 2018 року в Польщі;  

- учасників які отримали нагороду  у змаганнях, які проходили в 

Білорусії 11- 13 травня 2018 року;  

2) Подякою від Президента НПУ  

- Гравців – футболістів  та «12 гравцю» (нотаріусам вболівальникам) 

- Учасників Олімпіади 2018 року в Польщі;   
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- Учасників змагань в Білорусії, які проходили  11- 13 травня 2018 року; 

- Учасників Марафону «Пробіг під каштанами»,який проходив у м. Києві 

у травні 2018 року.  

3) До  Дня нотаріату та  з нагоди святкування 25-річчя нотаріату України, 

за плідну працю на благо нотаріату та вагомий внесок в розвиток 

нотаріату нагородити Почесною грамотою Президента НПУ:  

- приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу 

Київської області Дідок Валентину Василівну; 

- приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу 

Полтавської області Спірідович Надію Василівну; 

- приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу 

Львівської області Навальковську Мирославу Миколаївну. 

Марченко В.М.  запропонував поставити на голосування його пропозицію  

щодо нагородження вищевказаних  членів НПУ Почесною грамотою 

Президента НПУ та Подякою Президента НПУ. 

УХВАЛИЛИ: до Дня нотаріату  та з нагоди святкування 25-річчя 

нотаріату України нагородити Почесною грамотою Президента НПУ та 

Подякою  Президента НПУ вищевказаних членів НПУ.   

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Кирилюк О.Ю. Про затвердження 

Положення  про проведення  конкурсу «Кращий нотаріус року» (нова   

редакція). 

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О.Ю. зазначила, що Положення про проведення 

конкурсу «Кращий нотаріус»  дещо застаріло, тому вирішили його оновити 

та внести деякі корективи. В усіх номінаціях зробили наголос, що нотаріуси 

мають зробити вклад в розвиток та розквіт нотаріату, тобто вести активну 

участь в комісіях, групах, конкурсах, змаганнях, а також ми створили нову 

номінацію «нотаріус – науковець» - це нотаріуси які працюють в галузі 

розвитку науки нотаріату, та пишуть статті, беруть участь у конференції, 

займаються у викладацькій галузі, мають наукову ступінь, і розробляють 

практичні видання. 

А ще виношу на Ваш розсуд введення номінації нотаріус – Легенда, це 

нотаріус з великими заслугами перед нотаріатом та має значний робочий 

стаж нотаріусом.  

Левенець Т.П.  зазначила, що мають бути переможні перші три місця – це 

переможці, а всі інші учасники – лауреати. Усі учасники, які перемогли в 

першому турі (хто ввійшов в другий тур), то також варто відзначити 

дипломом в кожній номінації. 

Блауш Н.З. запропонувала продовжити термін проведення конкурсу та 

надсилання подань до 01.07. 

Інших пропозицій немає. 

Марченко В.М. поставив  на голосування пропозиції: 

1) виключити останнє речення  з абзацу другого  пункту 13 Положення; 
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2) у пункті 14 Положення цифри «20» замінити на цифри «30»;  

3) у пункті 20 Положення замінити  слова і цифри «до 15 червня» на слова і 

цифри «до 01липня». 

4) останнє речення пункту 24 Положення викласти у такій редакції 

«Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли 

перше, друге та третє місце, лауреатами – усі інші учасники, які перемогли у 

першому турі»; 

5) пункт 26 Положення викласти у такій редакції.  

«Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом   

лауреата».  

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення  про проведення  конкурсу 

«Кращий нотаріус року» (нова редакція) із запропонованими пропозиціями.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. Про погодження 

кандидатури виконавчого директора НПУ та надання дозволу на укладення з 

ним трудового договору відповідно до законодавства. 

Марченко В.М. запропонував на погодження кандидатуру виконавчого 

директора НПУ – Долгову Зою Михайлівну.   

Заперечень немає. 

Винесено на голосування «Про погодження кандидатури Долгової Зої 

Михайлівни на посаду виконавчого директора  НПУ та надання дозволу на 

укладення з нею трудового договору відповідно до законодавства».  

УХВАЛИЛИ: Погодити кандидатуру Долгової  Зої Михайлівни на посаду 

виконавчого директора НПУ та надати дозвіл на укладення з нею трудового 

договору відповідно до законодавства. 

 

9. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора  Долгову З.М. Про розгляд подань 

голів відділень НПУ щодо нагородження нотаріусів відомчими 

заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України з нагоди 

професійного свята - Дня нотаріату України та відзначення 25- річчя НПУ.   

Відповідно до подань  голів відділень НПУ з нагоди святкування 

професійного свята - Дня нотаріату України та відзначення 25- річчя 

нотаріату України нагородити  нотаріусів такими відомчими заохочувальними 

відзнаками Міністерства юстиції України: 

 

І. Подякою Міністерства юстиції України: 

1. Діброву Ліліану Олександрівну, приватного нотаріуса Вінницького 

міського  нотаріального округу Вінницької області; 

2. Костюкову Наталію Сергіївну, завідувача Другої Краматорської 

державної нотаріальної контори Донецької області; 

3. Фрусевич Ірину Вікторівну, завідувача Овруцької державної 

нотаріальної контори Житомирської області; 
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4. Єгер Наталію Дмитрівну, приватного нотаріуса Ужгородського 

міського нотаріального округу Закарпатської області; 

5. Лейко Світлану Анатоліївну, приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Запорізької області; 

6. Фріс Наталію Романівну приватного нотаріуса Івано-Франківської 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області; 

7. Єлістратову Світлану Василівну, приватного нотаріуса Броварського 

районного нотаріального округу Київської області; 

8. Линюк Нелю Анатоліївну, приватного нотаріуса Гайворонського 

районного нотаріального округу Кіровоградської області; 

9. Навальковську Мирославу Миколаївну, приватного нотаріуса 

Стрийського районного нотаріального округу Львівської області; 

10. Міщенко Марію Володимирівну, приватного нотаріуса 

Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області; 

11. Сороку Любов Зіновіївну, приватного нотаріуса Одеського міського 

нотаріального округу Одеської області; 

12. Дудкіну Світлану Григорівну, приватного нотаріуса Кременчуцького 

міського нотаріального округу Полтавської області; 

13. Блошенко Вікторію Іванівну, завідувача Сумської державної 

нотаріальної контори Сумської області; 

14. Пивовара Валерія Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області; 

15. Абеленцеву Галину Володимирівну, завідувача П’ятої харківської 

державної нотаріальної контори Харківської області; 

16. Зарембу Сергія Аркадійовича, завідувача Каховської районної 

державної нотаріальної контори Херсонської області; 

17. Твердохліб Галину Григорівну, приватного нотаріуса Хмельницького 

міського нотаріального округу Хмельницької області; 

18. Шатило Любов Адамівну, державного нотаріуса Канівської 

державної нотаріальної контори Черкаської області. 

19. Калашнікову Інну Сергіївну, приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Чернівецької області; 

20. Коваленка Володимира Васильовича, приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області; 

21. Кияницю Ліну Володимирівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу. 

 

ІІ. Почесною грамотою Міністерства юстиції України: 

1. Посвятенка Юрія Дмитровича, приватного нотаріуса Вінницького 

міського нотаріального округу Вінницької області; 

2. Бодягіну Інессу Ігорівну, приватного нотаріуса Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області; 

3. Вовк Надію Миколаївну, завідувача Баранівської державної 

нотаріальної контори Житомирської області; 
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4. Ковач Наталію Олексіївну, приватного нотаріуса Мукачівського 

міського нотаріального округу Закарпатської області; 

5. Масловець Людмилу Сергіївну, приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Запорізької області; 

6. Слободян Лілію Андріївну, приватного нотаріуса Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області; 

7. Величко Оксану Леонідівну, приватного нотаріуса Білоцерківського 

міського нотаріального округу Київської області; 

8. Алфімову Ірину Михайлівну, приватного нотаріуса Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області; 

9. Плотицю Ганну Дмитрівну, приватного нотаріуса Золочівського 

районного нотаріального округу Львівської області;  

10. Шиліну Галину Миколаївну, приватного нотаріуса Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області 

11. Мельник Ольгу Миколаївну, приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Одеської області; 

12. Лугову Лідію Петрівну, приватного нотаріуса Полтавського 

районного нотаріального округу Полтавської області; 

13. Ворошину Ларису Вікторівну, приватного нотаріуса Сумського 

міського нотаріального округу Сумської області 

14. Береш Любов Іванівну, приватного нотаріуса Тернопільського 

міського нотаріального округу Тернопільської області; 

15. Остапенко Юлію Анатоліївну, державного нотаріуса, завідувача 

Харківського обласного нотаріального архіву Харківської області; 

16. Ляшук Лілію Гаврилівну, приватного нотаріуса Херсонського 

міського нотаріального округу Херсонської області; 

17. Шульгу Тетяну Анатоліївну, приватного нотаріуса Деражнянського 

районного нотаріального округу Хмельницької області; 

18. Терещенко Марину Євгенівну, приватного нотаріуса Смілянського 

міського нотаріального округу Черкаської області; 

19. Хусід Світлану Максівну, приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Чернівецької області; 

20. Панченко Олену Іванівну, державного нотаріуса Другої чернігівської 

державної нотаріальної контори Чернігівської області. 

Члени Ради НПУ підтримали запропоновані кандидатури для 

нагородження  відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції 

України. 

УХВАЛИЛИ: Направити подання голів відділень Нотаріальної палати 

України та долучені до них документи до Міністерства юстиції України для 

нагородження  нотаріусів з нагоди святкування професійного свята - Дня 

нотаріату України та відзначення 25- річчя нотаріату України такими 

відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України: 

 

І. Подякою Міністерства юстиції України: 
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1. Діброву Ліліану Олександрівну, приватного нотаріуса Вінницького 

міського  нотаріального округу Вінницької області; 

2. Костюкову Наталію Сергіївну, завідувача Другої Краматорської 

державної нотаріальної контори Донецької області; 

3. Фрусевич Ірину Вікторівну, завідувача Овруцької державної 

нотаріальної контори Житомирської області; 

4. Єгер Наталію Дмитрівну, приватного нотаріуса Ужгородського 

міського нотаріального округу Закарпатської області; 

5. Лейко Світлану Анатоліївну, приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Запорізької області; 

6. Фріс Наталію Романівну приватного нотаріуса Івано-Франківської 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області; 

7. Єлістратову Світлану Василівну, приватного нотаріуса Броварського 

районного нотаріального округу Київської області; 

8. Линюк Нелю Анатоліївну, приватного нотаріуса Гайворонського 

районного нотаріального округу Кіровоградської області; 

9. Навальковську Мирославу Миколаївну, приватного нотаріуса 

Стрийського районного нотаріального округу Львівської області; 

10. Міщенко Марію Володимирівну, приватного нотаріуса 

Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області; 

11. Сороку Любов Зіновіївну, приватного нотаріуса Одеського міського 

нотаріального округу Одеської області; 

12. Дудкіну Світлану Григорівну, приватного нотаріуса Кременчуцького 

міського нотаріального округу Полтавської області; 

13. Блошенко Вікторію Іванівну, завідувача Сумської державної 

нотаріальної контори Сумської області; 

14. Пивовара Валерія Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області; 

15. Абеленцеву Галину Володимирівну, завідувача П’ятої харківської 

державної нотаріальної контори Харківської області; 

16. Зарембу Сергія Аркадійовича, завідувача Каховської районної 

державної нотаріальної контори Херсонської області; 

17. Твердохліб Галину Григорівну, приватного нотаріуса Хмельницького 

міського нотаріального округу Хмельницької області; 

18. Шатило Любов Адамівну, державного нотаріуса Канівської 

державної нотаріальної контори Черкаської області. 

19. Калашнікову Інну Сергіївну, приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Чернівецької області; 

20. Коваленка Володимира Васильовича, приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області; 

21. Кияницю Ліну Володимирівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу. 

 

ІІ. Почесною грамотою Міністерства юстиції України: 
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1. Посвятенка Юрія Дмитровича, приватного нотаріуса Вінницького 

міського нотаріального округу Вінницької області; 

2. Бодягіну Інессу Ігорівну, приватного нотаріуса Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області; 

3. Вовк Надію Миколаївну, завідувача Баранівської державної 

нотаріальної контори Житомирської області; 

4. Ковач Наталію Олексіївну, приватного нотаріуса Мукачівського 

міського нотаріального округу Закарпатської області; 

5. Масловець Людмилу Сергіївну, приватного нотаріуса Запорізького 

міського нотаріального округу Запорізької області; 

6. Слободян Лілію Андріївну, приватного нотаріуса Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області; 

7. Величко Оксану Леонідівну, приватного нотаріуса Білоцерківського 

міського нотаріального округу Київської області; 

8. Алфімову Ірину Михайлівну, приватного нотаріуса Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області; 

9. Плотицю Ганну Дмитрівну, приватного нотаріуса Золочівського 

районного нотаріального округу Львівської області;  

10. Шиліну Галину Миколаївну, приватного нотаріуса Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області 

11. Мельник Ольгу Миколаївну, приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Одеської області; 

12. Лугову Лідію Петрівну, приватного нотаріуса Полтавського 

районного нотаріального округу Полтавської області; 

13. Ворошину Ларису Вікторівну, приватного нотаріуса Сумського 

міського нотаріального округу Сумської області 

14. Береш Любов Іванівну, приватного нотаріуса Тернопільського 

міського нотаріального округу Тернопільської області; 

15. Остапенко Юлію Анатоліївну, державного нотаріуса, завідувача 

Харківського обласного нотаріального архіву Харківської області; 

16. Ляшук Лілію Гаврилівну, приватного нотаріуса Херсонського 

міського нотаріального округу Херсонської області; 

17. Шульгу Тетяну Анатоліївну, приватного нотаріуса Деражнянського 

районного нотаріального округу Хмельницької області; 

18. Терещенко Марину Євгенівну, приватного нотаріуса Смілянського 

міського нотаріального округу Черкаської області; 

19. Хусід Світлану Максівну, приватного нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Чернівецької області; 

20.  Панченко Олену Іванівну, державного нотаріуса Другої чернігівської 

державної нотаріальної контори Чернігівської області. 

Рішення прийнято одноголосно 
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10. СЛУХАЛИ члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. Про обговорення 

питання щодо створення цільової програми для збору коштів з метою 

придбання приміщення для розміщення НПУ.                             

Кирилюк Д.В.  звернув увагу членів  Ради  щодо прийнятого  З’їздом 

рішення   з приводу придбання приміщення  для розташування офісу НПУ.  

Це принципове питання і його потрібно  вирішувати терміново. 

Кирилюк Д.В. запропонував розглянути варіант купівлі приміщення 

разом з відділенням НПУ у місті Києві та відділенням НПУ у Київській 

області.  

Крім того, є можливість акумулювати кошти відділень НПУ для 

придбання приміщення. Мінімальна площа приміщення має бути 400 кв.м., і 

мінімальна вартість такого приміщення 400 тисяч доларів США, тобто 10-12 

мільйонів гривень по курсу на сьогоднішній день.  Реально, на перспективу 

розвитку професійного самоврядування  потрібно придбавати  прміщення не 

менше 600 кв.м. і вартістю, реально не менше 18 мільйонів гривень. 

Але це без оздоблювальних робіт. 

Є можливість придбання приміщення у трьох забудовників які йдуть нам 

на зустріч, і готові підписувати безоплатні попередні договори – це 

«Житлоінвест», «Укрбуд» та «Київбуд». Ми маємо дивитися на реалії нашого 

життя  і маємо використовувати можливість вести з ними перемовини про 

розстрочення платежу. 

Члени Ради НПУ підтримали пропозицію Кирилюка Д.В. 

Марченко В.М. поставив на голосування  пропозицію щодо  акумуляції та  

збору коштів на купівлю приміщення, створення робочої групи, яка б 

підшукала варіанти придбання приміщення для розміщення офісу НПУ та , 

вела б перемовин із забудовниками. У разі позитивного вирішення питання ( 

наявності коштів та приміщення) на наступній Раді НПУ розглянути питання 

щодо надання дозволу на укладення попереднього договору із забудовником. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити згоду на збір коштів на придбання приміщення 

для розміщення офісу НПУ, створення робочої групи, яка б підшукала 

варіанти придбання приміщення та вела б перемовин із забудовниками. У 

разі позитивного вирішення питання (наявності коштів та приміщення) на 

наступній Раді НПУ розглянути питання щодо надання дозволу на укладення  

попереднього договору із забудовником. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченко В. М. Про обговорення 

питання щодо впровадження е-нотаріату. 

На сьогоднішній день це питання багаторазово обговорювали. Без 

електронного нотаріату перспектив немає. І з пострадянських країн, ми 

передостання країна, що немає е-нотаріату. По тому як ми проводимо роботу, 

приводили приклади країни латинського нотаріату, більшість хто приймає 

рішення згодні з тим, що тримачем е-нотаріату має бути НПУ. Виходячи з 

цього паралельно проводили роботі з міжнародними організаціями, які 
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фінансують такого роду проекти і вони готові оплатити та підтримати 

(виділити грант) на створення е-нотаріату. Я хотів би, щоб ми по можливості 

від цього етапу не відставали, і по можливості на наступному засіданні Ради, 

уже розпочали підготовку з написання цього реєстру. Потрохи команда 

збирається, є два варіанта як писати: 1) наймати корпорацію яка напише цю 

програму, чи 2) взяти в штат  команду своїх програмістів, які надалі будуть 

вести цю програму.  

УХВАЛИЛИ: Питання прийнято до уваги. Членів Ради поставлено до 

відома по створення е-нотаріату.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Сидоренка А. В. про реформування в 

галузі контролю в сфері державної реєстрації, рішенням З’їзду нотаріусів 

України від 20.04.2018 року визначено одним із напрямків діяльності НПУ. – 

у зв’язку з відсутністю доповідача, дане питання не розглядатиметься. 

 

13. СЛУХАЛИ:  члена Ради НПУ Самощенко О.А. Про відзначення та 

заохочення члена НПУ Подякою НПУ з нагоди ювілею – 60 річчя з дня 

народження, державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної 

нотаріальної контори Синельникова Ігоря Павловича.  

Заперечень від членів Ради НПУ не надійшло. 

УХВАЛИЛИ:  

1.) Члена Ради НПУ Синельникова І.П., державного нотаріуса 

Дванадцятої харківської державної нотаріальної контори, відзначити 

Подякою НПУ з нагоди ювілею – 60 річчя з дня народження. 

2.) За дорученням Президента НПУ Марченка В.М. голові відділення 

НПУ в Харківській області Самощенко О.А. організувати урочисте вручення 

відзначення та заохочення члену НПУ Синельникову І.П. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

14. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ 

Сидоренка А.В., Самощенко О.А., Новицьку І.О., Кіцула О.М., Терещенко 

М.Є.,  про  звільнення від сплати членських внесків нотаріусів: 

 у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бойко 

Тетяну Вікторівну у зв’язку з відпусткою через вагітність, пологів та  

догляду за дитиною з 01.05.2017 року по 01.11.2017_рік, заборгованість на 

25.05.2018 рік становить 1263,30 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у  

м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Спаську Марину Олександрівну у зв’язку з продовженням відпустки по 

догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 28.08.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 



20 
 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Ясінську Олену Олександрівну у зв’язку з продовженням відпустки по 

догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 23.03.2019 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

- державного нотаріуса Сьомої харківської державної нотаріальної 

контори Агасян Віолетту Грачиківну у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною з 01.01.2018 року по 01.06.2018 року. (Доповідач: голова відділення 

НПУ у Харківській області Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Подпригорщук Валерію Сергіївну у зв’язку з продовженням відпустки по 

догляду за дитиною з 12.09.2016 року по 09.10.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович) 

- державного нотаріуса Другої київської державної нотаріальної контори 

Шокун Євгенію Миколаївну у зв’язку з нездійсненням нотаріальної 

діяльності через перебування у відпустці по догляду за дитиною з 02.09.2014 

року по 02.01.2018 року,  заборгованість станом на 04.06.2018 рік 

становить 8009,56 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у  м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович; 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Задорожну Юлію Василівну у зв’язку з продовженням відпустки по догляду 

за дитиною з 19.01.2018 року по 19.07.2018 року. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у  м. Києві Сидоренко Андрій Васильович). 

 у зв’язку із скрутним матеріальним (фінансовим) становищем: 
- державного нотаріуса Восьмої Харківської державної нотаріальної 

контори Лакіза Інну Вадимівну, у зв’язку з тяжкою хворобою матері та 

скрутним матеріальним становищем, розстрочити сплату членських 

внесків з 01.04.2018 року по 31.12.2018 рік (Доповідач: голова відділення 

НПУ у Харківській обл. Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального 

округу Цеброву Людмилу Миколаївну, у зв’язку зі скрутним матеріальним 

становищем, викликаним відсутністю доходів від нотаріальної діяльності та 

витратами на догляд, обстеження, лікування протягом 2017 року та січня –

лютого 2018 року, та поховання матері – Дудар Надії Петрівни, звільнити 

від сплати членських внесків за період з січня по лютий 2018 року. 

(Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна); 

- приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу 

Запісочну Оксану Анатоліївну, у зв’язку з тяжким фінансовим станом сім’ї, 

що виник внаслідок лікування онкології, звільнити від сплати членських 

внесків в період 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. (Доповідач: виконавчий 

директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна). 

 у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному: 
- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального 

округу Павленко Наталію Віталіївну у зв’язку з тим, що в період лютий – 

березень 2018 року не працювала та перебувала на лікарняному, з причини 
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того, що була проведена операція, звільнити від сплати членських внесків 

з 01.01.2018 року по 30.06.2018 рік (Доповідач: виконавчий директор НПУ 

Долгова Зоя Михайлівна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Уманську Марину Афанасіївну у зв’язку з хворобою звільнити від сплати 

членських внесків за період з 05.11.2015 року по 01.10.2018 року, 

заборгованість на 18.04.2018 рік становить 4444,47грн. (Доповідач: голова 

відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Любарську Наталію Василівну у зв’язку з встановленням 2-ї групи 

інвалідності довічно звільнити від сплати членських внесків з 02.01.2018 

року по 31.12.2018 рік, заборгованість на 20.02.2018 рік становить 799,10 

грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій 

Васильович); 

- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Потьомкіну Ірину Анатоліївну у зв’язку з лікуванням онкологічного 

захворювання, звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року 

по 31.12.2018 року. (Доповідач: голова відділення НПУ у  кіровоградській 

області Балик Т.М.). 

 у зв’язку з інвалідністю: 

- приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу 

Шевчука Дмитра Валерійовича, у зв’язку з тривалою хворобою (загальне 

захворювання, інвалід ІІІ групи) погасити заборгованість в розмірі 6088 

грн. 07 коп. та звільнити від сплати членських внесків до 01.07.2019 рік. 

(Доповідач:  голова відділення НПУ у  Івано-Франківській області Кіцула 

Оксана Михайлівна);  

- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу 

Босенко Марину Олександрівну, яка є інвалідом ІІІ групи, звільнити від 

сплати членських внесків з 01.03.2018 року по 31.12.2018 рік. (Доповідач: 

голова відділення НПУ у  Харківській обл. Самощенко Олена Анатоліївна); 

- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Качан Людмилу Леонідівну, яка є інвалідом ІІІ групи, у зв’язку із загальним 

захворюванням, звільнити від сплати членських внесків з 01.04.2018 року 

по 01.04.2019 рік. (Доповідач:  голова відділення НПУ у  Кіровоградській  

обл. Балик Тетяна Миколаївна). 

 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

- приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу 

Білоуса Василя Пантелеймоновича, у зв’язку з тимчасовим блокуванням 

його доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

звільнити від сплати членських внесків строком на шість місяців. 
(Доповідач: голова відділення НПУ у  Черкаській області Терещенко Марина 

Євгенівна); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Марчук Катерину Володимирівну, у зв’язку з тимчасовим зупиненням моєї 
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приватної нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків 

з 23.03.2018 року на термін зупинення, поточна заборгованість становить 

1224,36 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій 

Васильович); 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Шамрай Ірину Анатоліївну, у зв’язку з тимчасовим припиненням приватної 

нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків з 

14.02.2018 року по 14.09.2018 року, заборгованість станом на 25.05.2018 

року становить 1241,00 грн. (Доповідач:  голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович). 

 у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО: 
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Циганенко Валентину Вікторівну, у зв’язку з переїздом з окупованої 

території – місто Горлівка, Донецької області, додатковими витратами на 

оренду нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та невеликою 

кількістю нотаріальних дій, звільнити від сплати членських внесків з 

06.03.2015 року по 31.12.2016 року, заборгованість станом на 25.05.2018 

року становить 3615,78 грн. (Доповідач:  голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович);   

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Обертун Світлану Миколаївну, у зв’язку з переїздом з окупованої території 

– місто Горлівка, Донецької області, додатковими витратами на оренду 

нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та невеликою кількістю 

нотаріальних дій, звільнити від сплати членських внесків з 06.03.2015 

року по 31.12.2016 року, заборгованість станом на 25.05.2018 року 

становить 3615,64 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві 

Сидоренко Андрій Васильович).   

УХВАЛИЛИ:  

І. Звільнити від сплати членських внесків: 

1.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Спаської Марини Олександрівни у зв’язку з 

продовженням відпустки по догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 

28.08.2018 року; 

2.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Ясінської Олени Олександрівни у зв’язку з 

продовженням відпустки по догляду за дитиною з 02.01.2018 року по 

23.03.2019 року; 

3.) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Сьомої харківської 

державної нотаріальної контори Агасян Віолетти Грачиківни у зв’язку з 

відпусткою по догляду за дитиною з 01.01.2018 року по 01.06.2018 року; 

4.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Подпригорщук Валерії Сергіївни у зв’язку з 

продовженням відпустки по догляду за дитиною з 01.01.2018 року по 

09.10.2018 року; 
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5.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Задорожної Юлії Василівни у зв’язку з продовженням 

відпустки по догляду за дитиною з 19.01.2018 року по 19.07.2018 року; 

6.) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Восьмої Харківської 

державної нотаріальної контори Лакіза Інни Вадимівни, у зв’язку з тяжкою 

хворобою матері та скрутним матеріальним становищем, розстрочити 

сплату членських внесків з 01.04.2018 року по 31.12.2018 рік; 

7.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Києво-

Святошинського районного нотаріального округу Цебрової Людмили 

Миколаївни, у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, викликаним 

відсутністю доходів від нотаріальної діяльності та витратами на догляд, 

обстеження, лікування протягом 2017 року та січня – лютого 2018 року, та 

поховання матері – Дудар Надії Петрівни, звільнити від сплати членських 

внесків за період з 01 січня по 28 лютого 2018 року; 
8.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Ірпінського міського 

нотаріального округу Запісочної Оксани Анатоліївни, у зв’язку з тяжким 

фінансовим станом сім’ї, що виник внаслідок лікування онкології, звільнити 

від сплати членських внесків в період 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік; 
9.) Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Києво-

Святошинського районного нотаріального округу Павленко Наталії 

Віталіївни у зв’язку з тим, що в період лютий – березень 2018 року не 

працювала та перебувала на лікарняному, з причини того, що була проведена 

операція, звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 

30.06.2018 рік; 
10.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Любарської Наталії Василівни у зв’язку з 

встановленням 2-ї групи інвалідності довічно звільнити від сплати 

членських внесків з 02.01.2018 року по 31.12.2018 рік, заборгованість на 

20.02.2018 рік становить 799,10 грн.; 
11.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Кропивницького 

міського нотаріального округу Потьомкіної Ірини Анатоліївни у зв’язку з 

лікуванням онкологічного захворювання, звільнити від сплати членських 

внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року; 

12.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Босенко Марини Олександрівни, яка є 

інвалідом ІІІ групи, звільнити від сплати членських внесків з 01.03.2018 

року по 31.12.2018 рік; 
13.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Кропивницького 

міського нотаріального округу Качан Людмили Леонідівни, яка є інвалідом 

ІІІ групи, у зв’язку із загальним захворюванням, звільнити від сплати 

членських внесків з 01.04.2018 року по 31.12.2018 рік; 
14.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Марчук Катерини Володимирівни, у зв’язку з 

тимчасовим зупиненням моєї приватної нотаріальної діяльності, звільнити 
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від сплати членських внесків з 23.03.2018 року на два місяці (23.05.2018 

року), поточна заборгованість становить 1224,36 грн.; 
15.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Шамрай Ірини Анатоліївни, у зв’язку з тимчасовим 

припиненням приватної нотаріальної діяльності, звільнити від сплати 

членських внесків з 14.02.2018 року по 14.09.2018 року, заборгованість 

станом на 25.05.2018 року становить 1241,00 грн.; 

16.)  приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Циганенко Валентини Вікторівни, у зв’язку з переїздом з окупованої 

території – місто Горлівка, Донецької області, додатковими витратами на 

оренду нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та невеликою 

кількістю нотаріальних дій, звільнити від сплати членських внесків з 

01.01.2018 року по 31.12.2018 року за умови погашення заборгованості, 

заборгованість станом на 25.05.2018 року становить 3615,78 грн.; 
17.)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Обертун Світлани Миколаївни, у зв’язку з переїздом 

з окупованої території – місто Горлівка, Донецької області, додатковими 

витратами на оренду нового житла, купівлею необхідної техніки та меблів та 

невеликою кількістю нотаріальних дій, звільнити від сплати членських 

внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року за умови погашення 

заборгованості, заборгованість станом на 25.05.2018 року становить 

3615,64 грн. 
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 Київського міського нотаріального округу Бойко Тетяни 

Вікторівни у зв’язку з відпусткою через вагітність, пологів та  догляду за 

дитиною з 01.05.2017 року по 01.11.2017_рік, заборгованість на 25.05.2018 

рік становить 1263,30 грн.; 

2.) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відхилити 

клопотання про звільнення від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Другої київської державної нотаріальної контори Шокун Євгенії 

Миколаївни у зв’язку з нездійсненням нотаріальної діяльності через 

перебування у відпустці по догляду за дитиною з 02.09.2014 року по 

02.01.2018 року,  заборгованість станом на 04.06.2018 рік становить 

8009,56 грн.; 

3.) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, відхилити 

клопотання про звільнення від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Уманської Марини 

Афанасіївни у зв’язку з хворобою звільнити від сплати членських внесків 

за період з 05.11.2015 року по 01.10.2018 року, заборгованість на 

18.04.2018 рік становить 4444,47грн.; 
4.) У зв’язку з відсутністю подання голови відділення відхилити 

клопотання про звільнення від сплати членських внесків та погашення 
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заборгованості приватного нотаріуса Коломийського районного 

нотаріального округу Шевчука Дмитра Валерійовича, у зв’язку з тривалою 

хворобою (загальне захворювання, інвалід ІІІ групи) погасити 

заборгованість в розмірі 6088 грн. 07 коп. та звільнити від сплати 

членських внесків до 01.07.2019 рік.; 
5.) Відхилити клопотання про звільнення від сплати членських внесків 

приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу 

Білоуса Василя Пантелеймоновича, у зв’язку з тимчасовим блокуванням 

його доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

звільнити від сплати членських внесків строком на шість місяців – не є 

підставою для звільнення. 
Рішення прийнято. 

 

15. Різне. 

1.Про внесення змін до штатного розпису та кошторису відділення НПУ у м. 

Києві. 

СЛУХАЛИ:  Голову відділення НПУ у м. Києві  Сидоренка А.В., який    

доповів, що  для забезпечення  належної роботи відділення необхідно внести  

зміни до штатного розпису відділення НПУ та ввести  посаду менеджера 

(управителя) із зв’язків з громадськістю, з посадовим  окладом 15 000 грн. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до штатного розпису та кошторису 

відділення НПУ у м. Києві  та  внести зміни до зведеного штатного розпису та 

кошторису по відділенням НПУ на 2018 рік. Ввести  до штатного розпису 

відділення НПУ у м. Києві посаду менеджера (управителя) із зв’язків з 

громадськістю із посадовим  окладом 15 000 грн. 

2. Про внесення змін до штатного розпису  апарату  НПУ.  

СЛУХАЛИ: Президента Марченко В.М. доповів, що з метою і 

вдосконалення діяльності НПУ та розширення обсягів робіт необхідно внести  

зміни до штатного розпису апарату НПУ та ввести  посаду «Директора з 

розвитку НПУ» з посадовим  окладом 23000 грн.  На фонд заробітної плати  на 

2018 рік це не вплине. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до штатного розпису апарату НПУ в межах 

затвердженого на 2018 рік фонду заробітної плати та ввести посаду «Директора 

з розвитку НПУ» з посадовим окладом 23000 грн.  

3. Про збільшення складу комісії з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності на двох осіб. 

СЛУХАЛИ: Голову відділення комісії з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності Бернацьку І.М., яка наголосила про 

необхідність збільшення кількісного складу в комісії з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності. Оскільки комісія з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності має дуже великий обсяг 

роботи. У зв’язку з цим прошу включити до складу  комісії з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності двох осіб - Ковальчук 

Людмилу Ясонівну та Кучеренко Тетяну Олександрівну. 
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УХВАЛИЛИ: збільшити кількісний склад в комісії з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності на двох осіб, та включити до 

складу  комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності 

Ковальчук Людмилу Ясонівну та Кучеренко Тетяну Олександрівну. 

Рішення прийнято. 

 

 

Головуючий   /ПІДПИС/                      В.М. Марченко 
 

Секретар   /ПІДПИС/                                Н.М. Козаєва 


