
Протокол № 48 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно в  режимі он-лайн 

       

м. Київ             «18»  грудня 2018 року 

                                                        

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Оніщук О.М., Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М., 

Суханова Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В., Бельдєй М.І., Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець Л.С., Кіцула О.М., Дерун К. А., Балик Т.М., 

Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець  Л.Б., Гура Л.Б., 

Бернацька І.М., Ворошина Л.В., Пивовар В.А., Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., Сидоренко А.В. 

 

Головуючий: В.М.Марченко 

Секретар:       Н.М.Козаєва 

 

Засідання розпочато о 09 год. 00 хв. 

 

Засідання Ради НПУ проведено  в робочому порядку у відповідності до 

пункту 5.13 Статуту НПУ в режимі «он – лайн» (доведення порядку денного, 

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти). 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про звільнення від сплати членських внесків.  

СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність  

розгляду подань голів відділень НПУ та заяв членів НПУ щодо звільнення, 

відстрочення та розстрочення  заборгованості по сплаті членських внесків 

 у зв’язку з відпусткою по вагітності, пологам та декретною 

відпусткою: 

 1). за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Сидоренка Андрія  

Васильовича:  

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Смекаліної Тетяни Петрівни у зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку з 15.08.2014 року по 02.11.2018 рік та  

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності на цей період.  

Смекаліна Т.П. просить звільнити її від сплати членських внесків з 

15.08.2014 року по 02.11.2018 рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік  - відсутня. 

 

Варіант 1) звільнити від сплати членських внесків з 15.08.2014 року по 

02.11.2018 рік  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -  0;      «ПРОТИ» - 1;       

        «УТРИМАЛИСЬ» -  0;      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 25. 



Варіант 2) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 

02.11.2018 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  24;      «ПРОТИ» - 2;     

                             «УТРИМАЛИСЬ» -  0;          «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Смекаліну Тетяну 

Петрівну з 01.01.2018 року по 02.11.2018 рік.  

Рішення прийнято. 

 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Задорожної Юлії Василівни у зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною 

з 27.07.2018 року по 20.02.2019 рік та з тимчасовим зупиненням нотаріальної 

діяльності. 

Задорожна Ю. В. просить звільнити її від сплати членських внесків                      

з 27.07.2018 року по 20.02.2019  рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік  - відсутня. 

         ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 25;                   «ПРОТИ» - 1;    

                 «УТРИМАЛИСЬ» - 0;           «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -  4.  

 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Задорожну Юлію 

Василівну з 27.07.2018 року по 20.02.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

- державного нотаріуса Другої київської державної нотаріальної контори 

Мельник Ірину Володимирівну у зв’язку із відпусткою по догляду за 

дитиною з 24.05.2016 року по 26.03.2019 рік. 

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 6795,01 грн. 

 

Варіант 1) звільнити від сплати членських внесків з 24.05.2016 року по 

26.03.2019 рік  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7;            «ПРОТИ» -    9;    

                            «УТРИМАЛИСЬ» - 0;   «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 16. 

Варіант 2) звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 

26.03.2019 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -  21;   «ПРОТИ» - 2;      

      «УТРИМАЛИСЬ» - 0;       «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Мельник Ірину 

Володимирівну з 01.01.2018 року по 26.03.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ у Львівській області Пилипенка 

Юрія Пилиповича: 

- державного нотаріуса Третьої львівської державної нотаріальної 

контори Якубець Тетяни Ярославівни у зв’язку  із вагітністю та пологами  

та призупиненням трудової діяльності з 26.09.2018 року по 29.01.2019 року.  



Якубець Т.Я. просить звільнити її від сплати членських внесків  з 

26.09.2018 року по 29.01.2019 рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік  - відсутня. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 24;         «ПРОТИ» -  1;   

      «УТРИМАЛИСЬ» -    0;          «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Якубець Тетяну 

Ярославівну з 26.09.2018 року по 29.01.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- державного нотаріуса Першої бахмутської державної нотаріальної 

контори Кара Олександру Олександрівну у зв’язку із перебуванням у 

відпустці по догляду за дитиною з 01.01.2018 року по 04.02.2019 рік.  

Кара О.О  просить звільнити її від сплати членських внесків за період з 

01.01.2018  року по 04.02.2019 рік та відстрочити  до 31.12.2019 року сплату  

залишкової заборгованості. 

Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 3621,97 грн. 

 

1). Звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року  по 

04.02.2019 року 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -   22;    «ПРОТИ» - 2;   

               «УТРИМАЛИСЬ» - 0;        «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Кара Олександру 

Олександрівну з 01.01.2018 року  по 04.02.2019 року.  

 

2) Відстрочити до 31.12.2019 року  сплату залишкової заборгованості по 

членським внескам.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -  18;     «ПРОТИ» - 3; 

   «УТРИМАЛИСЬ» -  0;   «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9. 

УХВАЛИЛИ: Відстрочити Кара Олександрі Олександрівні до 31.12.2019 

року  сплату залишкової заборгованості по членським внескам.  

Рішення прийнято. 

 

- державного нотаріуса Першої донецької державної нотаріальної контори 

Мішину Олександру Миколаївну у зв’язку  перебуванням у відпустці по 

догляду за дитиною з 01.01.2018 по 20.03.2020 року.  

Мішина О. М. просить звільнити її від сплати членських внесків за період 

з 01.01.2018 року по 20.03.2020 рік  та відстрочити до 31.12.2019 року сплату  

залишкової заборгованості.  

Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 4495,91 грн. 

 

1) Звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 

20.03.2020 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  22;      «ПРОТИ» - 1;   



            «УТРИМАЛИСЬ» -  1;          «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Мішину 

Олександру Миколаївну з 01.01.2018 року  по 20.03.2019 року.  

 

2) Відстрочити до 31.12.2019 року сплату залишкової заборгованості по 

членським внескам.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 18;      «ПРОТИ» - 3;    

  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 ;   «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9. 

УХВАЛИЛИ: Відстрочити Мішиній Олександрі Миколаївні до 

31.12.2019 року  сплату залишкової заборгованості по членським внескам.  

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ у  Миколаївській області 

Нехимчука Кирила Борисовича: 

- приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу 

Горобченко Сніжану Георгіївну у зв’язку із перебуванням у відпустці по 

догляду за дитиною за період  з 17.03.2016 року по 15.08.2017 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 5021,12 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -    10;      «ПРОТИ» -  13;    

«УТРИМАЛИСЬ» - 3;      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 

5) за поданням голови відділення НПУ у  Харківській бласті  

Самощенко Олени Анатоліївни: 

- приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу 

Шатернікову Тетяну Миколаївну у зв’язку із перебуванням у відпустці по 

догляду за дитиною з 23.07.2012 року по 25.04.2014 року та скрутним 

матеріальним становищем.   

Шатернікова Т.М. просить зменшити суму щомісячних членських внесків 

на 50% з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік та надати розстрочку вже наявної 

заборгованості по сплаті членських внесків з 01.01.2019 року по 31.12.2019 

рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 10280,63 грн.  

1) зменшити суму щомісячних членських внесків на 50% з 01.01.2018 

року по 31.12.2018 рік та надати розстрочку вже наявної заборгованості по 

сплаті членських внесків з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -    14;                 «ПРОТИ» -   11;     

«УТРИМАЛИСЬ» -  1;       «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 

 у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному 

1)   за поданням голови відділення НПУ у місті Києві   Сидоренка 

Андрія  Васильовича: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Черниш Наталію Володимирівну у зв’язку з інвалідністю ІІ групи, 



реабілітацією та  незначною кількістю вчинених нотаріальних дій за період з 

01.04.2018 року по 01.04.2019 року. 

Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 2848,78 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 23;      «ПРОТИ» -   3;        

                             «УТРИМАЛИСЬ» - 0;       НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -  4. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Черниш Наталію 

Володимирівну з 01.04.2018 року по 01.04.2019 року.  

Рішення прийнято. 
 

2) за поданням голови відділення НПУ у Кіровоградській області Балик 

Тетяни Миколаївни : 

- державного нотаріуса Новоархангельської районної державної 

нотаріальної контори Кіровоградської області Іванову Ніну Костянтинівну 

у зв’язку з хворобою за період з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року.  

Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 462,24 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  - 23;      «ПРОТИ» - 3;    

                 «УТРИМАЛИСЬ» - 0;                «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Іванову Ніну 

Костянтинівну з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року.  

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- приватного нотаріуса Павлоградського міського нотаріального округу 

Іщика Миколу Васильовича у зв’язку з хворобою (операція), за період з 

01.12.2018 року по 01.06.2019 рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 310,25 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 24;      «ПРОТИ» - 2;  

         «УТРИМАЛИСЬ» -  0;         «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Іщика Миколу 

Васильовича з 01.12.2018 року по 01.06.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ у Херсонській області Негра 

Олега Анатолійовича : 

- приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу 

Тетієвську Тамару Василівну у зв’язку з встановленням ІІ групи 

інвалідності безстроково з 08.11.2017 року. 

Заборгованість станом на  01.12 2018 року – становить 3679,42 грн.  

 

Варіант 1)  Звільнити від сплати членських внесків з 101.01.2018 року – 

безстроково. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -  7;       «ПРОТИ» -  14;   

        «УТРИМАЛИСЬ» - 1;           «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8.  



Варіант 2) Звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 

31.12.2019 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -   20;      «ПРОТИ» -  3;     

 «УТРИМАЛИСЬ» - 0;              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7.  

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Тетієвську Тамару 

Василівну з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік.  

Рішення прийнято. 
 

6) за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової 

Тетяни Олександрівни: 

- завідувача Мурованокуриловецької державної нотаріальної контори 

Карасевича Олега Івановича у зв’язку з його хворобою та перебуванням на 

стаціонарному лікуванні, за період з 01.06.2018 по 31.12.2019 рік.               

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 1245,75 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 22;      «ПРОТИ» - 2; 

«УТРИМАЛИСЬ» -  2;                        «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Карасевича Олега 

Івановича з 01.06.2018 року по 31.12.2019 рік.  

Рішення прийнято. 
 

7) за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області 

Пивовара Валерія Анатолійовича: 

- приватного нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу 

Долібу Олену Володимирівну у зв’язку з встановленням ІІ групи 

інвалідності, за період з 01.12.2018 року по 01.12.2019 рік.               

Заборгованість станом на 01.12.2018 року - відсутня.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 22;      «ПРОТИ» - 2;      

«УТРИМАЛИСЬ» - 1;           «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Долібу Олену 

Володимирівну з 01.12.2018 року по 01.12.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

1) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- державного нотаріуса Першої єнакіївської державної нотаріальної 

контори Браташевську Галину Олексіївну у зв’язку із скрутним 

матеріальним становищем з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.  

Заборгованість станом на  01.12 2018 року – становить 3584,10 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 15;                     «ПРОТИ» - 7;  

«УТРИМАЛИСЬ» - 4;          «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 



 у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності: 

1) за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Сидоренка Андрія 

Васильовича: 

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Шамрай Ірину Анатоліївну, у зв’язку з тимчасовим  зупиненням 

нотаріальної діяльності  звільнити від сплати членських внесків з 17.09.2018 

року по 15.09.2019 рік.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 року - відсутня.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 23;      «ПРОТИ» - 2;      

«УТРИМАЛИСЬ» - 1;         «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Шамрай Ірину 

Анатоліївну з 17.09.2018 року по 15.09.2019 рік.  

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу 

Борд Наталію Леонідівну у зв’язку з  тимчасовим зупиненням нотаріальної 

діяльності пов’язаною із хворобою чоловіка та необхідністю термінового 

виїзду за кордон, з метою його лікування за період з 01.01.2018 року по 

01.03.2018 рік на суму 620,50 грн. 

Заборгованість станом на  01.12. 2018 року – становить 4079,45 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 21;      «ПРОТИ» 2;      

«УТРИМАЛИСЬ» - 2;                   «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Борд Наталію 

Леонідівну з 01.01.2018 року по 01.03.2018 рік на суму 620,50 грн.  

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу 

Нікітюк Галину Миколаївну, яка є матір’ю трьох дітей у зв’язку з 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності за період з 01.01.2018 року 

по 31.12.2018 року на суму 3723,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 23;      «ПРОТИ» - 2; 

                             «УТРИМАЛИСЬ» - 0;   «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Нікітюк Галину 

Миколаївну з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року на суму 3723,00 грн.  

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ у  Київській області Дерун 

Каріни Анатоліївни: 

- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального 

округу Кузьменко Світлану Іванівну у зв’язку з тривалою хворобою та 

смертю батька за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.  



Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 2792,25 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 17;      «ПРОТИ» - 3;          

       «УТРИМАЛИСЬ» - 5;            «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Кузьменко 

Світлану Іванівну  з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.  

Рішення прийнято. 

 

5) за поданням голови відділення НПУ у  Чернігівській області 

Коваленка Володимира Васильовича: 

- приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу 

Куранкову Дар’ю Миколаївну, у зв’язку з сімейними обставинами за 

період з 27.11.2018 року по 27.02.2019 року.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 13,33 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 17;      «ПРОТИ» - 2;                 

«УТРИМАЛИСЬ» - 6;      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Куранкову Дар’ю 

Миколаївну з 27.11.2018 року по 27.02.2019 року.  

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю та припиненням нотаріальної діяльності 

 1) за поданням голови відділення НПУ у Кіровоградській області Балик 

Тетяни Миколаївни: 

- приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Задніпряного Олега Анатолійовича звільнити від сплати членських внесків 

за 2018 рік (списати борг).   

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 1953,85 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» -  21;      «ПРОТИ» - 3;                 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1;       «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Задніпряного 

Олега Анатолійовича за 2018 рік (списати борг).  

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку з бойовими діями в зоні проведення АТО:  

1) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

 - державному нотаріусу Світлодарської державної нотаріальної контори 

Блєвєрової О.В. списати борг за 2014 рік та 2015 рік та відстрочити 

залишкову заборгованість по сплаті членських внесків до 31.12.2019 

року.   

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 3298,55 грн. 

 

Відстрочити залишкову заборгованість по сплаті членських внесків до 

31.12.2019 року.   

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 20;     «ПРОТИ» - 3;               



 «УТРИМАЛИСЬ» - 2;                    «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -  5. 

 

 Рішенням Ради НПУ (протокол № 16 від 16.12.2014 року) нотаріуси 

Донецької та Луганської областей протягом 2014-2015 років в зонах 

проведення АТО звільнялися  від сплати членських внесків на час проведення 

АТО. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Блєвєрову Ольгу 

Віталіївну за 2018 рік (списати борг).  

Рішення прийнято. 

 

  виключення із списку державного нотаріуса у зв’язку із 

звільненням  з посади: 

1) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- державного нотаріуса Четвертої донецької державної нотаріальної 

контори Жерносєкової Олени Пилипівни з 12 вересня 2017 року та 

списати її заборгованість по сплаті членських внесків.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 1891,97 грн. 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість за 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 19;      «ПРОТИ» - 5;    

«УТРИМАЛИСЬ» - 1;                     «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5. 

УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування Жерносєковій Олені Пилипівні 

по сплаті членських внесків та списати заборгованість за 2018 рік.  

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- державного нотаріуса Шостої донецької державної нотаріальної контори 

Докуніної Ірини Геннадіївни з 30 червня 2017 року та списати її 

заборгованість по сплаті членських внесків.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 1087,74 грн. 

 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість за 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 17;      «ПРОТИ» - 5;    

«УТРИМАЛИСЬ» - 3;                «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 . 

УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування Докуніній Ірині Геннадіївні по 

сплаті членських внесків та списати заборгованість за 2018 рік.  

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 



- державного нотаріуса Четвертої макіївської державної нотаріальної 

контори Кириллової Анастасії Володимирівни з 16 червня 2017 року та 

списати її заборгованість по сплаті членських внесків.  

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 2639,74 грн. 

 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість за 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 17;      «ПРОТИ» - 6;    

«УТРИМАЛИСЬ» - 3;                    «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування Кирилловій Анастасії 

Володимирівні по сплаті членських внесків та списати заборгованість за 

2018 рік.  

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- державного нотаріуса Першої слов’янської державної нотаріальної 

контори Причепи Валентини Романівни з 01 листопада 2017 року та 

списати її заборгованість по сплаті членських внесків. 

Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 1573,03 грн. 

 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість за 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 17;      «ПРОТИ» - 6;    

«УТРИМАЛИСЬ» - 3;                       «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування Причепі Валентині Романівні по 

сплаті членських внесків та списати заборгованість за 2018 рік.  

Рішення прийнято. 

  

Головуючий                        Підпис                         В.М. Марченко 

 

Секретар           Підпис                          Н.М. Козаєва 


	- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Черниш Наталію Володимирівну у зв’язку з інвалідністю ІІ групи, реабілітацією та  незначною кількістю вчинених нотаріальних дій за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019 року.
	Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 2848,78 грн.
	2) за поданням голови відділення НПУ у Кіровоградській області Балик Тетяни Миколаївни :
	- державного нотаріуса Новоархангельської районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області Іванову Ніну Костянтинівну у зв’язку з хворобою за період з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року.
	Заборгованість  станом на 01.12.2018 року – становить 462,24 грн.
	3) за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області Бунякіної Олени Валентинівни:
	- приватного нотаріуса Павлоградського міського нотаріального округу Іщика Миколу Васильовича у зв’язку з хворобою (операція), за період з 01.12.2018 року по 01.06.2019 рік.
	Заборгованість станом на 01.12.2018 року – становить 310,25 грн.
	- приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Тетієвську Тамару Василівну у зв’язку з встановленням ІІ групи інвалідності безстроково з 08.11.2017 року.
	Заборгованість станом на  01.12 2018 року – становить 3679,42 грн.
	6) за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової Тетяни Олександрівни:
	- завідувача Мурованокуриловецької державної нотаріальної контори Карасевича Олега Івановича у зв’язку з його хворобою та перебуванням на стаціонарному лікуванні, за період з 01.06.2018 по 31.12.2019 рік.               Заборгованість станом на 01.12.2...
	7) за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара Валерія Анатолійовича:
	- приватного нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену Володимирівну у зв’язку з встановленням ІІ групи інвалідності, за період з 01.12.2018 року по 01.12.2019 рік.               Заборгованість станом на 01.12.2018 року - від...
	у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:
	Заборгованість станом на  01.12 2018 року – становить 3584,10 грн.
	Заборгованість станом на 01.12.2018 року - відсутня.
	4) за поданням голови відділення НПУ у  Київській області Дерун Каріни Анатоліївни:
	- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Кузьменко Світлану Іванівну у зв’язку з тривалою хворобою та смертю батька за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.
	Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 2792,25 грн.
	5) за поданням голови відділення НПУ у  Чернігівській області Коваленка Володимира Васильовича:
	- приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Куранкову Дар’ю Миколаївну, у зв’язку з сімейними обставинами за період з 27.11.2018 року по 27.02.2019 року.
	Заборгованість станом на 01.12.2018 рік - становить 13,33 грн.

