Рішення з Протоколу № 51
засідання Ради Нотаріальної палати України
м. Київ

29 січня 2019 року
Присутні члени Ради НПУ:
Марченко В.М., Оніщук О.М.,
Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В.,
Козаєва Н.М., Суханова Т.О.,
Бунякіна О.В., Бельдєй М.І.,
Заріцька Є.О., Масловець Л.С.,
Кіцула О.М., Дерун К.А., Балик
Т.М., Пилипенко Ю.П., Левенець
Т.П., Гура Л.Б., Бернацька І.М.,
Ворошина Л.В., Пивовар Л.В.,
Чуєва О.Д., Ляшук Л.Г., Оксанюк
А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З.,
Коваленко В.В., Сидоренко А.В.
Запрошені:
Виконавчий директор
Долгова З.М.

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 структуру та штатний розпис апарату НПУ на 2019 рік. (Доповідач:
Президент НПУ Марченко В.М.).
3. Про виконання кошторису доходів і видатків НПУ та її відділень на 2018
рік.
Про погодження та затвердження проекту кошторису НПУ та відділень
НПУ на 2019 рік (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З. М.).
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4. Про погодження та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2019
рік. (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З. М.).
5. Про розгляд питання щодо направлення до Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату при Міністерстві юстиції подання про анулювання свідоцтва про
право на зайняття нотаріальною діяльністю завідуючої Державного
нотаріального архіву м. Києва Посипанко А.А, прийняття рішення по якому
було перенесено ( п.4 протоколу № 37 від 22 червня 2017 року, п.2 протоколу
№ 40 від 13.12.2017). (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З. М.).
6. Про звільнення від сплати членських внесків :
за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя Миколи
Івановича:
- про списання заборгованості по членським внескам з 01.03.2014 року по
31.12.2018 рік включно, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили у
вищевказаний період нотаріальну діяльність, звільнені, померли (список
нотаріусів відсутній).
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:
- списати борг за 2014 - 2015 роки та звільнити від сплати членських
внесків державного нотаріуса Дружківської державної нотаріальної контори
Алексєєву Валерію Євгенівну у зв’язку із скрутним матеріальним
становищем, оскільки в період бойових дій в зоні АТО не працювала, на
утриманні має одну неповнолітню та дві малолітні дитини, одна з яких є
інвалідом І групи з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року або з 01.01.2019 по
31.12.2020 року (на розсуд Ради НПУ) ;
Заборгованість становить 4 687,40 грн. ;
- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої
єнакіївської державної нотаріальної контори Браташевську Галину
Олексіївну у зв’язку із скрутним матеріальним становищем з 01.01.2019 року
по 31.12.2019 року.
Заборгованість становить 3739,17 грн. ;
у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності:
за поданням голови відділення НПУ у Луганській області Пульного Сергія
Миколайовича:
- приватного нотаріуса Станично-Луганського районного нотаріального
округу Галкіна Сергія Анатолійовича у зв’язку із зупиненням нотаріальної
діяльності з травня 2014 року та в подальшому вчиненням малої кількості
нотаріальних дій.
Згідно заяви Галкіна С.А., з метою подальшої сплати членських внесків,
останній просить здійснити перерахунок (розстрочити) заборгованості по
сплаті членських внесків у сумі 7 763,58 грн. ;
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за поданням голови відділення НПУ у Харківській бласті Самощенко
Олени Анатоліївни:
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Балдакову Ірину Олександрівну
у зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з 07.07.2014 року.
Заборгованість становить 10515,82 грн.;
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Цурікову Ірину Михайлівну у
зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з 01.07.2014 року.
Заборгованість становить 10920,14 грн.;
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Бєлозорова Геннадія
Миколайовича у зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з
14.01.2013 року.
Заборгованість становить 3723,00 грн.;
- зупинити нарахування членських внесків на ім’я приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Азадалієвої Яни Миколаївни у
зв’язку з відкритим кримінальним провадженням та перебуванням її в розшуку
(стаття звинувачення: ст. 190 ч.; ст. 358 ч. 3; ст. 2-365 ч. 3). За інформацією
правління відділення вона виїхала за межі України.
Заборгованість становить 11590,88 грн. ;
у зв’язку з хворобою та перебування на лікарняному:
за поданням голови відділення НПУ у Івано-Франківській області Кіцули
Оксани Михайлівни:
- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса
Тисменицької районної державної нотаріальної контори Колтун Стефанію
Володимирівну у зв’язку з перенесеною операцією та довготривалим
стаціонарним лікуванням, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є
інвалідом з дитинства.
Заборгованість становить 1706,78 грн. ;
за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара
Валерія Анатолійовича звільнити:
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Тернопільського районного нотаріального округу Чопик Ірину Ярославівну
на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом ІІ групи
(онкозахворювання);
Заборгованості немає.
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Кременецького
районного
нотаріального
округу
Бурлаку
Олега
Мирославовича на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом
війни ІІ групи, пенсіонером по інвалідності, онкологічним хворим.
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Заборгованості немає.
7. Різне.
7.1. Доручення головам відділень НПУ: Про виконання підпункту 7)
пункту 6 Статуту НПУ та пункту 2.1 Типового положення про відділення.
Підготувати і направити Раді НПУ інформацію про роботу очолюваного ними
відділення.
7.2. Про внесення змін до складу робочих комісій НПУ:
- зміна кількісного та персонального складу Комісії з аналітичнометодичного забезпечення нотаріальної діяльності (Доповідач: голова Комісії з
аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Бернацька
І.М.).
- ліквідація Комісії з питань розгляду звернень громадян. (Доповідач:
голова з питань розгляду звернень громадян Бунякіна О.В.).
7.3. Про відзначення члена НПУ, приватного нотаріуса Рівненського
районного нотаріального округу Рівненської області Олинця Володимира
Петровича Почесною грамотою НПУ, з нагоди ювілею – 55 річчя з дня
народження. (Доповідач: голова відділення НПУ у Рівненській обл. Бернацька
І.М.).
1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження
порядку денного засідання Ради НПУ.
ВИСТУПИЛИ:
Марченко
В.М.
вніс
пропозицію
затвердити
запропонований порядок денний засідання Ради НПУ.
Бернацька І.М. просила доповнити порядок денний і включити питання
про зміну кількісного складу очолюваної нею Комісії з аналітично-методичного
забезпечення нотаріальної діяльності, а саме про виключення трьох осіб з
комісії та включення інших трьох осіб. Крім того, просила відзначити
відзнакою НПУ приватного нотаріуса Олинця В.П. з приводу святкування
ювілею.
Долгова З. М. уточнила, що ці питання уже включені в «Різне» порядку
денного засідання.
Інші пропозиції щодо зміни порядку денного не надходили.
Марченко В.М. запропонував затвердити озвучений порядок денний
засідання Ради НПУ 29.01.2019 року і поставив на голосування.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ 29.01.2019 у
запропонованому варіанті.
Рішення прийнято одноголосно.
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2. СЛУХАЛИ:: Президента Марченка В.М. про структуру та штатний
розпис апарату НПУ на 2019 рік.
Доповів членам Ради НПУ про необхідність скорочення штатної
чисельності апарату НПУ, а саме однієї одиниці у відділі бухгалтерського
обліку та фінансової звітності - посади заступника головного бухгалтера, та
просив переглянути і встановити нові посадові оклади головного бухгалтера та
бухгалтера у цьому відділі, а також виконавчого директора, директора з
розвитку, головного редактора, начальника сектора інформаційних технологій.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили пропозицію Президента НПУ
Марченка В.М. щодо змін штатного розпису апарату НПУ та запропонували
внести зміни також до штатних розписів відділень НПУ.
УХВАЛИЛИ:
1). Внести зміни до штатної чисельності працівників апарату НПУ,
скоротивши посаду заступника головного бухгалтера.
2). Затвердити штатний розпис НПУ зі змінами штатної чисельності
працівників апарату НПУ та посадових окладів виконавчого директора,
директора з розвитку, головного бухгалтера, бухгалтера, головного редактора,
начальника сектора інформаційних технологій.
Штатний розпис ввести в дію з 29.01.2019 року
3). Затвердити штатні розписи відділень НПУ із змінами і ввести в дію з
29.01.2019 року.
Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ
15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде
додатком №1 до цього протоколу.
Рішення прийнято
3.СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З. М. про виконання
кошторису доходів і видатків НПУ та її відділень на 2018 рік.
Про погодження та затвердження проекту кошторису НПУ та відділень
НПУ на 2019 рік.
Долгова З.М. доповіла, що Членам Ради роздані проекти Кошторисів
доходів і видатків НПУ на 2018 і 2019 роки та в розрізі кожного із відділень
НПУ.
Кошториси попередньо були погоджені на Правлінні кожного відділення, з
урахуванням діючого податкового законодавства.
Останнє коригування кошторису НПУ та її відділень на 2018 рік було
здійснено на засіданні Ради НПУ 27.09.2018 року.
Дохідна та витратна частина збалансовані. Використання коштів
відбувалося у відповідності до Витратної частини.
Перевитрат кошторису на 2018 рік та нецільового використання коштів
немає.
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Водночас, залишаються невикористаними закладені у Кошторисі НПУ та її
відділень кошти на придбання приміщення НПУ під офіс.
Долгова З.М. доповіла, що реалізація цільової програми про придбання НПУ
приміщення під офіс, затвердженої 27.09.2018 (протокол № 44) Радою НПУ
мала бути профінансована в останньому кварталі 2018 року за рахунок вільних
коштів, які знаходяться на рахунках НПУ та її відділень.
У зв’язку з цим, відділенням було доручено у місячний термін провести
загальні збори нотаріусів і прийняти відповідне рішення. Проте, здебільшого,
відділення не змогли у цей строк вирішити питання про перерахування коштів,
а реалізація програми стала неможливою через значне її недофінансування.
Тому, з метою виконання рішень чергового З’їзду нотаріусів та Ради НПУ,
необхідно прийняти рішення про продовження виконання цільової програми
про придбання НПУ приміщення під офіс на 2019 рік. Кожному відділенню
НПУ забезпечити акумулювання визначених грошових сум на своїх поточних
рахунках для подальшого перерахування на рахунок НПУ.
Долгова З.М. доповіла про проект Кошторису НПУ та відділень на 2019
рік. Зокрема, зупинилась на основних планових показниках Дохідної частини,
яка збільшена за рахунок збільшення надходжень від членських внесків, які
залежать від розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.), встановленої на
01 січня поточного року.
Зрозуміло, що витратна частина кошторису була також збільшена, основна її
частина закладена на виконання статутних завдань.
Долгова З.М. звернула увагу, що фінансовий рік встановлюється з 01 січня
по 31 грудня. Тому кошторис НПУ та її відділень мав би бути затверджений
Радою НПУ ще наприкінці 2018 року. Однак, засідання Ради НПУ в грудні не
проводилося з об’єктивних причин – оголошення воєнного стану до 26.12.2018
та відсутність кворуму.
У зв’язку з цим, слід керуватися пунктом 8.3 Статуту НПУ, згідно якого
тимчасово, до затвердження кошторису на 2019 рік, діє кошторис минулого
2018 року.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ. Обговорили необхідність продовження
виконання цільової програми про придбання приміщення під офіс НПУ.
Підтримали проект Кошторису доходів та видатків на 2019 рік.
УХВАЛИЛИ:
1) Затвердити Кошторис доходів і видатків НПУ та її відділень на 2019 рік.
2). Внести зміни до цільової програми, затвердженої Радою НПУ 27.09.2018
( протокол № 44), виключивши адресу приміщення, яке буде придбаватися під
офіс.
3). Продовжити виконання цільової програми про придбання НПУ
приміщення під офіс на 2019 рік. Кожному відділенню НПУ забезпечити
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акумулювання визначених грошових сум на своїх поточних рахунках для
подальшого перерахування на рахунок НПУ.
Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою
НПУ 15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде
додатком №1 до цього протоколу.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З. М. про погодження
та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2019 рік.
Долгова З.М. доповіла, що на виконання доручення пропозиції до Плану
заходів надали 11 відділень НПУ.
Всі пропозиції були опрацьовані та прийняті в цілому до уваги при
підготовці Плану заходів на 2019 рік, проект якого направлено членам Ради
НПУ. Нових пропозицій чи зауважень не надійшло.
УХВАЛИЛИ: Погодити та затвердити План основних заходів НПУ на 2019
рік.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З. М. про розгляд
питання щодо направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при
Міністерстві юстиції подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю завідуючої Державного нотаріального архіву м. Києва
Посипанко А.А., прийняття рішення по якому було перенесено ( п.4 протоколу
№ 37 від 22 червня 2017 року, п.2 протоколу № 40 від 13.12.2017).
Марченко В.М. ознайомив Раду НПУ із заявами членів Ради НПУ Оніщук
О.М., Кіцули О.М. та Ворошиної Л.В., які є членами ВКК при Міністерстві
юстиції щодо їх самовідводу при розгляді та голосуванні з цього питання
порядку денного.
Марченко В.М. звернув увагу на необхідність дотримання вимог пункту 8
Порядку розгляду Радою НПУ подань про анулювання свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю, згідно якого члени Ради НПУ, від яких
надійшли заяви про самовідвід не приймають участь в голосуванні.
УХВАЛИЛИ: Задовольнити заяви Членів Ради НПУ Оніщук О.М., Кіцули
О.М., Ворошиної Л. В. про самовідвід. Оніщук О.М., Кіцула О.М., Ворошина
Л.В. не беруть участь при прийнятті рішення при розгляді цього
Рішення прийнято одноголосно.
Долгова З.М. доповіла членам Ради НПУ про те, що Посипанко А.А.
надіслала до НПУ наказ про звільнення з посади завідуючої Київського
міського нотаріального архіву.
У зв’язку з цим, прошу членів Ради НПУ розглянути питання про
прийняття рішення щодо направлення до Вищої кваліфікаційної комісії
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нотаріату при Міністерстві юстиції подання про анулювання свідоцтва про
право на зайняття нотаріальною діяльністю завідуючої Державного
нотаріального архіву м. Києва Посипанко А.А., яка вже не працює на цій
посаді.
ВИСТУПИЛИ: Козаєва Н.М. і зауважила, що ознайомлена зі справою, яка
знаходиться в суді за позовом Манохіної Г.О. до Київського міського
нотаріального архіву. Сам позов подано до установи – архіву, а не до
конкретної особи У справі жодним чином не згадується прізвище Посипанко
А.А.
Сидоренко А.В. нагадав, що він пропонував закрити це питання ще при
минулому розгляді, але питання відклали до вирішення спору у суді. Звернув
увагу членів Ради, що позиція Манохіної Г.О. полягає у тому, що вона
судиться з архівом, але Київський міський нотаріальний архів не
зареєстрований як юридична особа, як у інших областях, а судитися з архівом
як фізичною особою Манохіна Г.О. не може. Замкнене коло.
Левенець Т.П. звернула увагу, що Посипанко А.А. вже звільнена з посади
завідувача архіву, тому підтримує пропозицію про зняття цього питання з
розгляду та закриття.
Марченко В.М. зазначив, що по тих фактах, які зазначалися у зверненнях,
питання щодо Посипанко А.А. розглядалося на Комісії з питань професійної
етики нотаріусів. Комісія встановила факт неетичної поведінки Посипанко А.А.
та направила свій висновок на розгляд Ради НПУ.
«Тому не важливо, чи працює людина чи не працює на даний час, я просто
нагадую, що потрібно розглядати її поведінку».
Пропоную поставити на голосування 2 питання:
1). Не направляти до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання при
Міністерстві юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю Посипанко А.А. та закрити дане питання.
2). Направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві
юстиції подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття Посипанко
А.А..
В обох випадках у розгляді питання та голосуванні
Оніщук О.М., Кіцула О.М., Ворошина Л.В.

не брали участь:

УХВАЛИЛИ: Не направляти до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при
Міністерстві юстиції подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю Посипанко А.А. та закрити дане питання.
Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ
Бельдєя М.І, Чуєву О.Д., Кіцулу О.М., Пивовара В.А., про звільнення від
с п л а т и ч л е н с ь к и х в н е с к і в н о т а р і у с і в :
за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя Миколи
Івановича:
- про списання заборгованості по членським внескам з 01.03.2014 року по
31.12.2018 рік включно, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили у
вищевказаний період нотаріальну діяльність, звільнені, померли (список
нотаріусів відсутній).
УХВАЛИЛИ: списати заборгованість по членським внескам з 2014 року по
2015 рік включно, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили у
вищевказаний період нотаріальну діяльність, звільнені, померли.
Рішення прийнято.
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:
- списати борг за 2014-2015 рік та звільнити від сплати членських
внесків державного нотаріуса Дружківської державної нотаріальної контори
Алексєєву Валерію Євгенівну у зв’язку із тим, що не працювала в період
бойових дій в зоні АТО, та у зв’язку із скрутним матеріальним становищем –
на утриманні та вихованні знаходиться одна неповнолітня та дві малолітні
дитини, одна з яких є інвалідом І групи з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року
або з 01.01.2019 по 31.12.2020 року (на розсуд Ради НПУ) ;
Заборгованість становить 4687,40 грн. ;
УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Алексєєву Валерію
Євгенівну з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої
єнакіївської державної нотаріальної контори Браташевську Галину
Олексіївну у зв’язку із скрутним матеріальним становищем з 01.01.2019 року
по 31.12.2019 року.
Заборгованість становить 3739,17 грн. ;
УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Браташевську Галину
Олексіївну з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
 виключення із списку державного нотаріуса у зв’язку із звільненням
з посади:
- державного нотаріуса Торецької державної нотаріальної контори
Саданова Олександра Валерійовича з 03 грудня 2018 року та списати його
заборгованість по сплаті членських внесків.
Припинити нарахування по сплаті членських внесків по Донецькій області
з 2018 року.
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Заборгованості немає.
УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування по Донецькій області Саданову
Олександру Валерійовичу по сплаті членських внесків за 2018 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності:
за поданням голови відділення НПУ у Луганській області Пульного Сергія
Миколайовича:
- приватного нотаріуса Станично-Луганського районного нотаріального
округу Галкіна Сергія Анатолійовича у зв’язку із зупиненням нотаріальної
діяльності з травня 2014 року та в подальшому вчиненням малої кількості
нотаріальних дій.
Згідно заяви Галкіна С.А., з метою подальшої сплати членських внесків,
останній просить здійснити перерахунок (розстрочити) заборгованості по
сплаті членських внесків у сумі 7763,58 грн. ;
УХВАЛИЛИ: розстрочити Галкіну Сергію Анатолійовичу виплату
заборгованості по членським внескам з 2016 по 2018 роки на 1 (один) рік з
01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
за поданням голови відділення НПУ у Харківській бласті Самощенко
Олени Анатоліївни:
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Балдакову Ірину Олександрівну
у зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з 07.07.2014 року.
Заборгованість становить 10515,82 грн.;
УХВАЛИЛИ: списати Балдаковій Ірині Олександрівні заборгованість по
членським внескам за 2014-2015 роки та зупинити нарахування по членським
внескам з 01.01.2019 року.
Рішення прийнято одноголосно.
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Цурікову Ірину Михайлівну у
зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з 01.07.2014 року.
Заборгованість становить 10920,14 грн.;
УХВАЛИЛИ: списати Цуріковій Ірині Михайлівні заборгованість по
членським внескам за 2014-2015 роки та зупинити нарахування по членським
внескам з 01.01.2019 року.
Рішення прийнято одноголосно.
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Бєлозорова Геннадія
Миколайовича у зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з
14.01.2013 року.
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Заборгованість становить 3723,00 грн.;
УХВАЛИЛИ:
списати
Бєлозорову
Геннадію
Миколайовичу
заборгованість по членським внескам за 2013-2015 роки та зупинити
нарахування по членським внескам з 01.01.2019 року.
Рішення прийнято одноголосно.
- зупинити нарахування членських внесків на ім’я приватного нотаріуса
Харківського міського нотаріального округу Азадалієвої Яни Миколаївни у
зв’язку з відкритим кримінальним провадженням та перебуванням її в розшуку
(стаття звинувачення: ст. 190 ч.; ст. 358 ч. 3; ст. 2-365 ч. 3). За інформацією
правління відділення вона виїхала за межі України.
Заборгованість становить 11590,88 грн.;
УХВАЛИЛИ: списати Азадалієвій Яні Миколаївні заборгованість по
членським внескам за 2013-2015 роки та зупинити нарахування по членським
внескам з 01.01.2019 року.
Рішення прийнято одноголосно.
у зв’язку з хворобою та перебування на лікарняному:
за поданням голови відділення НПУ у Івано-Франківській області Кіцули
Оксани Михайлівни:
- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса
Тисменицької районної державної нотаріальної контори Колтун Стефанію
Володимирівну у зв’язку з перенесеною операцією та довготривалим
стаціонарним лікуванням, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є
інвалідом з дитинства.
Заборгованість становить 1706,78 грн. ;
УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Колтун Стефанію
Володимирівну з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара
Валерія Анатолійовича звільнити:
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Тернопільського районного нотаріального округу Чопик Ірину Ярославівну
на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом ІІ групи
(онкозахворювання);
Заборгованості немає.
УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Чопик Ірину
Ярославівну з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса
Кременецького
районного
нотаріального
округу
Бурлаку
Олега
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Мирославовича на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом
війни ІІ групи, пенсіонером по інвалідності, онкологічним хворим.
Заборгованості немає.
УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Бурлаку Олега
Мирославовича з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.
Рішення прийнято одноголосно.
7. Різне.
7.1. Доручення головам відділень НПУ: Про виконання підпункту 7)
пункту 6 Статуту НПУ та пункту 2.1 Типового положення про відділення.
Підготувати і направити Раді НПУ інформацію про роботу очолюваного ними
відділення.
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома та направити інформацію про роботу
відділень до НПУ.
Рішення прийнято одноголосно.
7.2 СЛУХАЛИ: Бернацьку І.М. про внесення змін до Комісії з аналітичнометодичного забезпечення нотаріальної діяльності НПУ:
ВИСТУПИЛА: Бернацька І.М. із зверненням до членів Ради НПУ про
внесення змін до складу Комісії з аналітично-методичного забезпечення
нотаріальної діяльності НПУ, а саме:
Виключити зі складу Комісії трьох її членів – Шевченко Валерію
Марківну, Другову Валентину Анатоліївну, Сапко Миколу Вікторовича, так як
вони не беруть активної участі в роботі Комісії, а
замість них включити до складу Комісії таких нотаріусів – Сабіну Лейлу
Валеріївну, Котляр Анну Ігорівну, Морозову Вікторію Миколаївну.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради.
Марченко В.М. поставив на голосування питання «Виключити зі складу
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності НПУ
Шевченко Валерію Марківну, Другову Валентину Анатоліївну, Сапко Миколу
Вікторовича та включити нових членів – Сабіну Лейлу Валеріївну, Котляр
Анну Ігорівну, Морозову Вікторію Миколаївну
УХВАЛИЛИ:. Виключити зі складу Комісії з аналітично-методичного
забезпечення нотаріальної діяльності НПУ Шевченко Валерію Марківну,
Другову Валентину Анатоліївну, Сапко Миколу Вікторовича та включити
нових членів – Сабіну Лейлу Валеріївну, Котляр Анну Ігорівну, Морозову
Вікторію Миколаївну
Рішення прийнято.
- СЛУХАЛИ: Бунякіну О.В. про ліквідацію Комісії з питань розгляду
звернень громадян.
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ВИСТУПИЛА: Бунякіна О.В. звернулася з проханням до членів Ради НПУ
про ліквідацію Комісії з питань розгляду звернень громадян у зв’язку з тим, що
ця Комісія за 2018 рік не розглянула жодного звернення. Вказана робота
повністю забезпечується апаратом НПУ, а тому потреби у цій комісії не має.
Вважає за доцільне ліквідувати цю комісію.
Заперечень не надійшло.
УХВАЛИЛИ: Ліквідувати Комісію НПУ з питань розгляду звернень
громадян.
Рішення прийнято одноголосно.
7.3. СЛУХАЛИ: Бернацьку І.М. про відзначення члена НПУ, приватного
нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області
Олинця Володимира Петровича Почесною грамотою НПУ, з нагоди ювілею –
55 річчя з дня народження. (Доповідач: голова відділення НПУ у Рівненській
обл.).
УХВАЛИЛИ: з нагоди ювілею – 55 річчя з дня народження відзначити
члена НПУ, приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального
округу Рівненської області Олинця Володимира Петровича - Почесною
грамотою НПУ.
Рішення прийнято одноголосно.
Головуючий

ПІДПИС

Секретар

ПІДПИС

В.М. Марченко
Н.М. Козаєва
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