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Протокол № 55 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

м. Київ                                        16 травня 2019 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Оніщук О.М., 

Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В., 

Бадахов Ю.Н., 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., Новицька І.О., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П.,Нехимчук К.Б., 

Левенець Т.П., Спірідович А.М., 

Бернацька І.М., Ворошина Л.В., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В., Козаєва 

Н.М. 

 

                                                                         

Запрошені:  

Виконавчий директор Долгова З.М. 

Голова комісії НПУ з розвитку 

фізичної культури,  спорту, 

творчості та мистецтва Поліщук 

А.О., заступник голови комісії НПУ 

з розвитку фізичної культури,  

спорту, творчості та мистецтва 

Кот Б.А. 

 

 

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.). 
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2. Про розгляд  висновків Комісії  з питань професійної етики нотаріусів 

щодо  порушень нотаріусами правил професійної етики за поданням голів 

відділень НПУ  (Доповідач:  Голова Комісії  НПУ з питань професійної етики 

нотаріусів  Спірідович А.М.). 

 

3. Про можливість створення механізму надання матеріальної  підтримки 
(допомоги) нотаріусам, які її потребують (наприклад, у разі тривалої хвороби, 

смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих 

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

 

4. Про проведення заходу «Ukrainian Notary games – 2019» - Всеукраїнських 

спортивних  ігор за участю команд нотаріусів  України  та міжнародних 

спортивних команд, які будуть проходити у  м. Дніпрі 5-6 вересня 2019 року 

(Доповідачі:  Голова Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості 

та мистецтва Поліщук А.О. та заступник голови Комісії Кот  Б.А.).  

      

5. Про  проект нової редакції «Порядку проведення перевірки організації 

роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, 

організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання 

державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та 

виконання правил нотаріального діловодства» (Доповідач: Президент НПУ 

Марченко В.М.). 
 

6.  Про звільнення від сплати членських внесків. 
 за поданням заступника  голови  відділення НПУ у  Кіровоградській 

області Новицької Ірини Олександрівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Кропивницького міського нотаріального округу Дуднік Ірину Миколаївну.  

 у зв’язку з декретною відпусткою: 

 за заявою приватного нотаріуса Львівського  міського нотаріального 

округу Іванців Марії Ярославівни: 

- просить звільнити від сплати членських внесків на термін зупинення 

нотаріальної діяльності з 04 квітня 2019 року по 04 жовтня 2021 рік у зв’язку з 

відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Заборгованості немає. 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Клонцак Світлану Павлівну за 

період з 01 березня 2016 року до 20 травня 2020 рік у зв’язку з вагітністю, 

пологами та доглядом за дитиною до 3 років. 

Заборгованість становить 3044,92 грн. 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Юракову Діану Шевкетівну за 
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період з 12 лютого 2014 року до 12 лютого 2020 рік у зв’язку з вагітністю, 

пологами та доглядом за дітьми. 

 Заборгованості немає. 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського районного нотаріального округу Кайко (Поляруш) Ольгу 

Петрівну на період з 24 січня 2019 року до 31 травня 2019 рік у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

Заборгованості немає. 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Житомирській області 

Заріцької Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Коростенської міської державної нотаріальної контори Кормінець Марину 

Миколаївну на період з 16 квітня 2019 року до 12 жовтня 2019 рік у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

Заборгованість становить 6004,79 грн. 

 у зв’язку з хворобою та перебування на лікарняному: 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського Драпату Ольгу Миколаївну у зв’язку з із рецидивом 

онкологічної хвороби, на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. 

Допомога є вкрай необхідною. 

Заборгованість становить 437,59 грн. 

 у зв’язку з інвалідністю: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Пшеничну Єлизавету 

Сергіївну у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи, на період з 01.01.2019 

року по 31.07.2019 року.  

Заборгованість становить 1302,12 грн. 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській бласті  Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Задорожну Наталію Вікторівну в 

зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІІ групи, самостійно виховує доньку, яка 

також є інвалідом ІІІ групи та перебуває у скрутному матеріальному становищі 

з 01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Заборгованість становить 11887,16 грн. 

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Дергачівського районного  нотаріального округу Власенко Ірині Вадимівні у 
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зв’язку з тяжким станом здоров’я та скрутним матеріальним становищем з 

01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Заборгованість становить 1980,28 грн. 

 за заявою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального 

округу Куликова Сергія Васильовича: 

- просить звільнити від сплати членських внесків взагалі у зв’язку з тим, 

що він є інвалідом І групи та потребує постійного лікування. Також окремо 

просить розглянути питання щодо списання заборгованості, яка виникла з 

вересня 2014 року по грудень 2017 року,  оскільки вважає, що на той час мав 

право  на звільнення від сплати членських внесків, але не звертався.   

Заборгованість становить 6902,07 грн. 

 у зв’язку з неможливістю вчиняти нотаріальні дії: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Донецькій області  Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- перерахувати заборгованість по сплаті членських внесків з 01.01.2014 

року по 31.12.2016 року приватного нотаріуса Великоновосілківського 

районного нотаріального округу Донецької області Кисельової Олени 

Володимирівни у зв’язку з неможливістю вчиняти нотаріальні дії в ці роки 

(переселенка з Донецьку), звільнити її від боргу в сумі 2049 грн. 58 коп., який 

накопичився у неї за ці роки. 

Заборгованість становить 2397,33 грн. 

 

7. Різне.  

7.1. Про  нагородження заохочувальною відзнакою - подякою Нотаріальної 

палати України приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального 

округу Голобородько Вікторію Олександрівну за поданням голови відділення 

НПУ у Чернівецькій області. (Доповідач: Голова відділення НПУ у Чернівецькій 

області Блауш Н.З.). 

7.2. Інформація про проведення Ревізійною комісією перевірки фінансово-

господарської роботи  НПУ за 2018 рік.  

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

7.3. Подання голови відділення НПУ у м. Києві Козаєвої Н.М. про 

пропозиції  щодо удосконалення роботи НПУ. (Доповідач:   Голова відділення 

НПУ у м .Києві Козаєва Н. М.). 

 

 

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

порядку денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. повідомив, що до складу  Ради НПУ було 

обрано  нового члена - Бадахова Ю.Н у зв’язку з обранням Козаєвої Н.М 

головою відділення НПУ у м. Києві.; привітав їх з новими посадами. 

Марченко В.М. зачитав заяву члена правління відділення НПУ у м. Києві 

Голяченко М.В., про те, що вона просить в обов’язковому порядку повідомляти 
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її про кожне наступне засідання Ради, так як має бажання бути присутньою на 

всіх засіданнях Ради НПУ.  

Марченко В.В. зазначив, що порядок роботи  Ради НПУ визначається  

Регламентом роботи, затвердженим Радою НПУ (рішення від 15.02.2017). 

У відповідності до статті 12 Регламенту на засідання Ради НПУ можуть 

бути запрошені будь-які члени НПУ, а також інші особи, яких стосуються 

питання, що виносяться в порядок денний засідання Ради НПУ.  

Отже підстав для задоволення заяви Голяченко М.В. немає. 

Вніс пропозицію  заяву Голяченко М.В. залишити без задоволення, та 

сповістити її про рішення Ради письмово. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: заяву Голяченко М.В. залишити без задоволення. Про 

рішення Ради  НПУ сповістити Голяченко М.В. письмово. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Марченко В.М. доповів, що відділення НПУ у м. Києві  направило  цілий 

ряд пропозицій для внесення їх до порядку денного та  зачитав їх.  Інші 

пропозиції щодо порядку денного не надходили. 

Поставили на голосування питання про включення в порядок денний 

пропозицій від відділення НПУ у м. Києві,  тим більше, що як зазначив 

Марченко В.М., всі  порушені питання або вже опрацьовані, або в процесі 

опрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: «Питання 7. Різне» порядку денного засідання Ради НПУ 

16.05.2019 доповнити пунктом 7.3. : «Пропозиції  від відділення НПУ у м. 

Києві». 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Марченко В.М. озвучив усі питання та поставив на голосування проект  

запропонованого порядку денного засідання Ради НПУ 16.05.2019 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ 16.05.2019 

у запропонованому варіанті. 

Рішення прийнято одноголосно. 

      

2. СЛУХАЛИ:: Голову Комісії НПУ з питань професійної етики нотаріусів  

Спірідовича А.М. про розгляд  висновків Комісії  з питань професійної етики 

нотаріусів щодо  порушень нотаріусами правил професійної етики за поданням 

голів відділень НПУ та  внесення НПУ подань про анулювання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю 6-ти приватних нотаріусів: 1-го 

приватного нотаріуса за поданням голови відділення НПУ у Київській області  

Дерун К.А. та 5-ти приватних нотаріусів за поданням голови відділення НПУ у 

Харківській області Самощенко О.А. до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату при Міністерстві юстиції, за неодноразове грубе порушення правил 
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професійної етики у зв’язку із систематичною несплатою членських внесків. 

НПУ.  

 

Марченко В.М. звернув увагу на необхідність дотримання вимог п. 8 

Порядку розгляду Радою НПУ подань про розгляд  висновків Комісії  з питань 

професійної етики нотаріусів щодо  порушень нотаріусами правил професійної 

етики за поданням голів відділень НПУ  стосовно самовідводу членів Ради 

НПУ, які є членами ВКК при  Міністерстві юстиції при  розгляді та голосуванні 

цього питання. 

Оніщук О.М., Кіцула О.М., Ворошина Л.В. не беруть участь при прийнятті 

рішення даного питання. 

Спірідович А.М., повідомив, що за результатами розгляду 6-ти подань голів 

відділень НПУ у Київській області (1) та у Харківській області (5) Комісією  з 

питань професійної етики нотаріусів (далі - Комісія) були підготовлені 

висновки щодо неодноразового грубого порушення Правил професійної етики 

нотаріусів України у зв’язку із систематичним ухиленням від виконання 

обов’язку своєчасно сплачувати членські внески: 

  - приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу 

Київської області Копейчиковим Іваном Володимировичем,  

  - приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу 

Агеєнко Оксаною Станіславівною, Азадалієвою Яною Миколаївною, 

Балдаковою Іриною Олександрівною, Задорожною Наталією Вікторівною, 

Шатерніковою Тетяною Миколаївною. 

На запрошення Комісії з’явитися на засідання Комісії та надати пояснення, 

боржники не відреагували.  

Не дивлячись на те, що  вказаним нотаіусам надавався строк для  погашення 

заборгованості, борг по сплаті членських внесків залишається непогашеним в 

повному об’ємі :  

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я 

та по-батькові нотаріуса 

сума боргу 

на 01.05.2019 

1.  Агеєнко Оксана Станіславівна, 

приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

11869,49 

2.  Азадалієва Яна Миколаївна, 

приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

8331,00 

3.  Балдакова Ірина Олександрівна, 

приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

9500,82 

4.  Задорожна Наталія Вікторівна, 

приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

11817,16 
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№ 

п/п 

Прізвище, ім'я 

та по-батькові нотаріуса 

сума боргу 

на 01.05.2019 

5.  

Копейчиков Іван 

Володимирович, приватний нотаріус 

Ірпінського міського нотаріального 

округу, Київської області 

7632,00 

6.  

Шатернікова Тетяна 

Миколаївна, приватний нотаріус 

Харківського міського нотаріального 

округу 

11481,88 

Спірідович А.М. зазначив, що у відповідності до пункту 4.13 Положення 

про Комісію рішення про неодноразове грубе порушення приватним 

нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області 

Копейчиковим Іваном Володимировичем та приватними нотаріусами 

Харківського міського нотаріального округу Агеєнко Оксаною 

Станіславівною, Азадалієвою Яною Миколаївною, Балдаковою Іриною 

Олександрівною, Задорожною Наталією Вікторівною, Шатерніковою 

Тетяною Миколаївною Правил професійної етики нотаріусів України 

направляються на подальший розгляд  до  Ради  НПУ. 
ВИСТУПИЛИ члени Ради НПУ: 

Голова відділення НПУ у Харківській області Самощенко О.А. просить  

Раду НПУ відкласти розгляд рішень Комісії по Задорожній Наталії Вікторівні 

та Шатерніковій Тетяні Миколаївні, на розгляді Радою НПУ знаходяться  

подання на  Задорожню Н. В.щодо  звільнення її від сплати членських внесків.   

Стосовно Шатернікової Т. М.  є обставини, які  необхідно  з’ясувати додатково.   

Щодо інших нотаріусів Самощенко О.А. зазначила наступне:  

Азадалієва Яна Миколаївна, приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу, управлінням юстиції при перевірці діяльність її була 

зупинена для усунення порушень, не працює по сьогоднішній день і членські 

внески не сплачує. 

 Балдакова Ірина Олександрівна, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу, довгий час працювала державним нотаріусом, 

потім зареєструвала  приватну діяльність, але управлінням юстиції при 

перевірці діяльність її була зупинена для усунення порушень, не працює по 

сьогоднішній день і членські внески не сплачує. 

Агеєнко Оксана Станіславівна, приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу працює, але членські внески не сплачує, на контакт не 

йде.  

Голова відділення НПУ у Київській області Дерун К.А. просила Раду НПУ 

відкласти розгляд рішення Комісії на цьому засіданні щодо  Копейчикова 

Івана Володимировича Ради  у зв’язку з новими обставинами по його справі,  

які потребують додаткового вивчення. 

Спірідович А.М. підтримав пропозиції голів відділень Самощенко  О.А.  та 

Дерун К.А.  та не заперечував, щоб розгляд питання по нотаріусам Задорожній 
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Наталії Вікторівні, Шатерніковій Тетяні Миколаївні та Копейчикову Івану 

Володимировичу перенести на наступне засідання Ради.  

Спірідович А.М. закликав також голів відділень НПУ активізувати роботу з 

питання своєчасної сплати членських внесків та спільно співпрацювати з 

Комісією, що безумовно дасть позитивний ефект у роботі. 

Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ надати нотаріусам - 

боржникам  ще одну можливість виконати статутний обов’язок щодо сплати 

членських внесків і поставити  на голосування  наступну пропозицію: 

«Надати нотаріусам - боржникам  строк для погашення заборгованості по 

сплаті  членських внесків до 01.08.2019. У разі несплати заборгованості по до 

01.08.2019, НПУ внести подання до ВКК».  

Вирішили голосувати окремо по кожному нотаріусу  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

щодо Агеєнко Оксани Станіславівна, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

 «ЗА» - 26;       «ПРОТИ» - 0;      «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

щодо Азадалієвої Яни Миколаївни, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

«ЗА» - 25;       «ПРОТИ» - 0;      «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

 

щодо Балдакової  Ірини Олександрівни, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу 

«ЗА» - 25;       «ПРОТИ» - 0;      «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

 

Не брали участь у розгляді питання про розгляд  висновків Комісії  з питань 

професійної етики нотаріусів щодо  порушень нотаріусами правил професійної 

етики за поданням голів відділень НПУ та не приймали участь у голосуванні з 

цього питання: Оніщук О.М., Кіцула О.М., Ворошина Л.В. 

УХВАЛИЛИ:  

Відповідно до підпункту 14 пункту 5,12 Статуту НПУ, з метою вжиття 

заходів щодо погашення заборгованості по членським внескам перед НПУ:  

1) Встановити нотаріусам – боржникам (згідно списку)  строк для 

погашення заборгованості по сплаті  членських внесків до 01.08.2019. НПУ 

направити   на їх адресу відповідне повідомлення. 

2).У разі несплати існуючої заборгованості по членським внескам до 

01.08.2019, НПУ внести подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

при Міністерстві юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю на підставі п. 3 статті 12 Закону України «Про 

нотаріат» за неодноразове порушення нотаріусом правил професійної етики. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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Розгляд питання щодо порушення правил професійної етики нотаріусами 

Задорожною Н.В., Шатерніковою Т.М. та Копейчиковим І. В. перенести на 

наступне засідання Ради  та опрацювати  усі наявні  обставини.  

«ЗА» - 26;              «ПРОТИ» - 0;            «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

Розгляд  питання щодо порушення правил професійної етики нотаріусами 

Задорожною Н.В., Шатерніковою Т.М. та Копейчиковим І. В. перенести на 

наступне засідання Ради  та опрацювати  усі наявні  обставини.  

Рішення прийнято. 

 

                                                                                                      

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про можливість створення 

механізму надання матеріальної  підтримки (допомоги) нотаріусам, які її 

потребують (наприклад, у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з 

подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин тощо.)  

Обговорення можливих варіантів викладено  у соціальних мережах на 

сторінці  за посиланням 
https://www.facebook.com/groups/746685185424260/permalink/2376138152478947/ 

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. виніс на обговорення питання, яке  є 

надзвичайно актуальним, - створення механізму надання матеріальної допомоги 

нотаріусам у скрутних життєвих ситуаціях. 

 Марченко В. М. зазначив, що  питання дуже непросте, етично чутливе, тому 

потребує спільного пошуку оптимального його вирішення. 

Взагалі, для країн латинського нотаріату не є нормальною ситуація, коли 

нотаріус опиняється у складних життєвих обставинах та не має коштів, 

наприклад, на лікування або просто на існування. 

Адже у розвинутих країнах діє система медичного страхування, на 

нотаріусів не чинять тиск владні органи, порядок роботи закордонних колег 

чіткий, до того ж, існує страхування професійної діяльності, а також певна 

підтримка з боку самоврядних організацій, можливість якої забезпечується 

значними членськими внесками. 

Відомо, що в Україні говорити про вищевказані європейські стандарти поки 

що нереально, з підстав як відсутності подібних робочих варіантів у страховому 

бізнесі, так і неготовності кожного нотаріуса сплачувати за подібні страховки 

близько 700 євро. 

Поки що на основі озвучених пропозицій є наступні варіанти, які ми 

обговорити та напрацювали з юристами. 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

Колеги висловлюють ідею створення благодійного фонду при НПУ, кошти з 

якого використовувалися би на допомогу нотаріусам, які потребують лікування, 

підтримки у зверненнях до судів з питань професійної діяльності тощо. 

В першу чергу потрібно буде вирішити етичне питання – якими саме 

випадками та сумами обмежити надання допомоги нотаріусам з БФ. 

https://www.facebook.com/groups/746685185424260/permalink/2376138152478947/
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Якщо це випадки хвороб – то яких саме, і чи поширюватиметься така 

можливість на лікування родичів нотаріусів (якщо так – то яких саме). 

Якщо із усієї кількості нотаріусів допомоги потребуватимуть навіть лише 

100 осіб на рік (приблизно 4-5 нотаріусів на одне відділення) та сума допомоги 

становитиме орієнтовно до 100 тис. грн. на кожен випадок – це десь 10 млн. 

грн. на рік. Додамо ще приблизно 10 млн. грн. для допомоги родичам 

нотаріусів. 

Щодо допомоги на судові процеси – додаємо ще (дуже приблизно) близько 

10 млн. грн. на рік, за найбільш скромними підрахунками, адже спрогнозувати 

процес неможливо. 

Наступна можлива ситуація – коли нотаріуса відключили від реєстрів та він 

не має змоги працювати, а отже платити оренду, комуналку, зарплату 

помічнику, та й жити йому необхідно на щось. Яку суму можна буде виділяти з 

БФ щомісячно – 10-15 тис. грн.? 

Скільки місяців триватиме така допомога? 

Скільки буде таких нотаріусів, зважаючи на негативні процеси, які 

відбуваються сьогодні? 

Гаразд, обмежимо цю допомогу тією ж умовною мінімальною сумою 

приблизно 10 млн. грн. на рік. 

Окрім того, після створення БФ штат апарату НПУ (а значить і фонд 

зарплати) необхідно буде розширити мінімум на три посади – директор БФ, 

секретар-діловод та бухгалтер. 

Значить, якщо взяти ці приблизні економічні підрахунки, БФ повинен мати 

гарантовано хоча б 40 млн. гривень щорічно.  

Ділимо цю суму на кількість нотаріусів – виходить, що для забезпечення 

роботи БФ кожен нотаріус повинен буде щорічно сплачувати десь 7300 грн. 

Крім того, потрібно враховувати ще й певні життєві перспективи і те, що ми 

всі з вами не молодіємо, відповідно, потрібно бути готовим до збільшення 

ресурсу БФ десь на 30-40%. 

Ще один дуже важливий аспект – для отримання коштів необхідно буде 

запровадити чітку процедуру, з метою уникнення зловживань. 

Це означає, що нотаріусу потрібно буде збирати низку довідок та 

документів, щоб довести, що він справді потребує допомоги.  

Це також суттєвий чинник напруги! 

Важливо врахувати, що сьогодні лише найбільш сміливі звертаються до 

колег за допомогою. А коли це стане дієвим та реальним, то кількість звернень 

збільшиться ще до формування бюджету БФ. 

Окрім цього, я глибоко переконаний, що коли ми знаємо, що у людини є 

труднощі, а вона скромна, інтелігентна, та сама не наважується звернутися за 

допомогою, - то спільнота повинна зробити це за неї та запропонувати 

допомогу. 

КАСИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ 

Ще один спосіб організації грошової допомоги нотаріусам – створення «кас 

взаємодопомоги» (умовна назва) на рівні відділень НПУ в областях. 
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Куратором такої обласної каси буде голова відділення, або ж може 

делегувати ці повноваження іншій особі. 

Принцип роботи цих «кас» такий: немає жодних обов’язкових внесків 

наперед, але при виникненні ситуації, у якій колезі потрібні кошти, нотаріуси 

області швидко та гарантовано збирають необхідну суму. 

Щоби забезпечити гарантії, що сума буде одразу зібрана, варто розробити 

певні критерії для збору коштів: наприклад, моральний обов’язок надіслати 

кошти по черзі, в алфавітному порядку по списку нотаріусів, або ж по округах 

тощо. Тобто, функціонування таких «кас» буде забезпечуватися моральними 

переконаннями самих нотаріусів та єдністю обласної спільноти. 

І тут немає витрат на утримання персоналу. 

 

СИТУАТИВНИЙ ЗБІР КОШТІВ 

Ще один можливий варіант допомоги колегам – збирати необхідні кошти 

всією нотаріальною спільнотою ситуативно, тобто в кожному конкретному 

випадку, - як це і ми робимо сьогодні. 

Отже, потрібно створити концепцію допомоги, робочу групу з 3-5 осіб. 

Затвердити та опрацювати алгоритми погодження та які документи мають 

подавати нотаріуси, щоб отримати допомоги.  

Пропоную головою робочої групи обрати  Нехимчука К.Б.  

Левенець Т.П.  Участь має бути виключно добровільною. 

Кирилюк Д.В. зазначив, що більшість нотаріусів обурені тим, що вони 

соціально не захищені.  

Виноситься на голосування  пропозиція  про створення робочої групи  у 

складі: 

Голова  робочої групи - Нехимчук К.Б., 

Члени: Самощенко О.А. та Бунякіна О.В.  

 

Робочій групі протягом  одного місяця напрацювати концепцію, яка б  дала 

можливість   в подальшому її реалізувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28;       «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 1.                                                                                                    

УХВАЛИЛИ:   Створити робочу групу  у складі: 

Голова робочої групи -  Нехимчук К.Б. 

Члени: Самощенко О.А. та Бунякіна О.В.  

Протягом 1-го місяця напрацювати концепцію,  яка б дала можливість в 

подальшому її реалізувати. 

Рішення прийнято.             

                                                                 

4. СЛУХАЛИ: Голову Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, 

творчості та мистецтва Поліщука А.О. та заступника голови Комісії Кота  

Б.А. про проведення заходу «Ukrainian Notary games – 2019» - Всеукраїнських 

спортивних  ігор за участю команд нотаріусів  України  та міжнародних 

спортивних команд, які будуть проходити у  м. Дніпрі 5-6 вересня 2019 року. 
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Виступили: Поліщук А.О. та Кот Б.А. з відеопрезентацією спортивного 

заходу, який має відбутися 5-6 вересня 2019 року у м. Дніпро. Організатором 

заходу  виступає Нотаріальна палата України.  

Максимальна кількість учасників 200 осіб.  Витрати на  проведення заходу 

05 вересня 2019  покладаються на  відділення НПУ, а витрати на  реалізацію 

заходу 06 вересня 2019 року покладаються на НПУ.   

Церемонія відкриття, усі заявлені види спорту (крім тенісного турніру, 

бадмінтону і забігу с перешкодами Race Nation), вечірня програма першого дня, 

вечеря в перший день, зустрічі у форматі круглого столу / конференції / брейк-

кава будуть проходити на території спортивно-розважального комплексу 

«Bartolomeo» BestRiverResort. 

Крім спортивних змагань, в ході проведення UNG будуть організовані 

зустрічі у форматі круглого столу і / або конференції та / або брейк-кави, метою 

яких буде спілкування на актуальні теми нотаріальної професії. 

Спікери заходу - керівники апарату НПУ і авторитетні представники 

нотаріальної професії.  

Нотаріуси, які відвідують вказані зустрічі отримають відповідні  

сертифікати  про підвищення професійного рівня. 

Середа, 4 вересня – четвер, 5 вересня 2019 р. 

Прибуття команд  

Четвер, 5 вересня 2019 р. 

урочисте відкриття UNG-2019   

перший день змагань 

проведення круглого столу на тему: «Перспективи розвитку незалежного 

професійного самоврядування нотаріусів України. Місце та роль Нотаріальної 

палати України в процесі реформування нотаріату, е-нотаріат» 

вечеря і вечірня програма 

П’ятниця, 6 вересня 2019 р. 

проведення практичного семінару – тренінгу (тема тренінгу уточнюється) 

виїзд на локацію проведення другого дня змагань 

закриття UNG, святковий банкет. 

На другий день змагань команда організаторів UNG, спільно зі своїми 

партнерами по проведенню UNG - 2019, командою Race Nation (Гонка Націй), 

готує трасу довжиною 3,5 км з перешкодами. Цей унікальний забіг з 

перешкодами, організований спеціально для учасників Ukrainian Notary Games - 

2019, буде проходити на свіжому повітрі по пересіченій місцевості в спеціально 

обладнаному місці на березі Дніпра. 

Забіг пройде в форматі команд по 5 осіб (обов'язково в команді повинна 

бути хоча б одна жінка).  

Всі члени однієї команди стартують разом і протягом всієї траси 

допомагають один одному долати перешкоди. Кількість команд від однієї 

області не обмежена. 

 Виступила Оніщук О.М.  та висловила  подяку Комісії по спорту від імені 

Ради за ініціативу та гарну пропозицію, тому, що спорт об’єднує людей 
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позитивом та згуртовує, а також формує командний дух, особливо після всіх 

минулих негативних подій які не так давно відбувалися.  

Дуже прошу підтримати даний проект, щоб ми могли показати нашу країну 

з кращої позиції, що ми взмозі організувати та провести такий маштабний 

проект. 

Коваленко В.В. також закликав членів Ради підтримати даний захід. 

Виноситься на голосування пропозиція:  

«Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary games – 2019», який 

буде проходити у  м. Дніпрі 5-6 вересня 2019 року. 

Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ надати повноваження 

Президенту НПУ Марченку В.М. на  укладення та підписання договору про 

надання послуг 6 вересня 2019 року, пов’язаних із проведенням заходу 

«Ukrainian Notary games – 2019» на суму 325 000  ( триста двадцять п’ять тисяч) 

грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     «ЗА» - 29;       «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.    

                                                                                                 

УХВАЛИЛИ: «Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary 

games – 2019», який буде проходити у  м. Дніпрі 5-6 вересня 2019 року. 

Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ надати повноваження 

Президенту НПУ Марченку В.М. на  укладення та підписання договору про 

надання послуг 6 вересня 2019 року, пов’язаних із проведенням заходу 

«Ukrainian Notary games – 2019» на суму 325 000  ( триста двадцять п’ять тисяч) 

грн. 

Рішення прийнято одноголосно.             

                                           

5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про  проект нової редакції 

«Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних 

контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності 

приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами 

порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального 

діловодства» ( далі - проект Порядку). 

Марченко В.М. зазначив, що текст проекту Порядку було надіслано усім 

відділенням.  Всі пропозиції та зауваження, які надійшли  від відділень до НПУ 

в письмовій формі  були опрацьовані.  

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили проект нової редакції Порядку 

та всі запропоновані до нього пропозиції.  

Надійшло ряд пропозицій: 

- Пункт 1 - ст. 19 залишити без мін 

- Пункт 2 – залишити без змін 

- Пункт 2.1 – залишити без змін 

- Пункт 2.4 – добавити після правил словом ведення 

- Пункт 4 – залишити без змін 

- Пункт 5.1 - Скоротити термін написання довідок по перевірці до 5 днів 



14 
 

та 10 днів з дня (замість «дати») ознайомлення  

- Пункт 5.2 – «контролюючі» прибрати 

- Прибрати конкретно зазначені межі на аркуші. 

Винесли на голосування наступну пропозицію :  Проект нової редакції 

Порядку прийняти за основу та направити до Міністерства юстиції України.   

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Проект нової редакції Порядку прийняти за основу та 

направити до Міністерства юстиції України.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

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

Козаєву Н.М., Бунякіну О.В., Бельдєя М.І., Заріцьку Є.О., Новицьку І.О.,  

Самощенко О.А.,про звільнення від сплати членських внесків нотаріусів: 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 

 за заявою приватного нотаріуса Львівського  міського нотаріального 

округу Іванців Марії Ярославівни: 

- просить звільнити від сплати членських внесків на термін зупинення 

нотаріальної діяльності з 04 квітня 2019 року по 04 жовтня 2021 рік у зв’язку з 

відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Заборгованості немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Іванців Марію 

Ярославівну з 04 квітня 2019 року по 04 жовтня 2021року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Клонцак Світлану Павлівну за 

період з 01 березня 2016 року до 20 травня 2020 рік у зв’язку з вагітністю, 

пологами та доглядом за дитиною до 3 років. 

Заборгованість становить 3044,92 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Клонцак Світлану 

Павлівну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Юракову Діану Шевкетівну за 

період з 12 лютого 2014 року до 12 лютого 2020 рік у зв’язку з вагітністю, 

пологами та доглядом за дітьми. 

Заборгованості немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Юракову Діану 

Шевкетівну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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 за поданням  голови  відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського районного нотаріального округу Кайко (Поляруш) Ольгу 

Петрівну на період з 24 січня 2019 року до 31 травня 2019 рік у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

Заборгованості немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Кайко (Поляруш) 

Ольгу Петрівну з 24.01.2019 року по 31.05.2019 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Житомирській області 

Заріцької Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Коростенської міської державної нотаріальної контори Кормінець Марину 

Миколаївну на період з 16 квітня 2019 року до 12 жовтня 2019 рік у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

Заборгованість становить 6004,79 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Кормінець Марину 

Миколаївну з 16.04.2019 року по 12.10.2019 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку з хворобою та перебування на лікарняному: 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського Драпату Ольгу Миколаївну у зв’язку з із рецидивом 

онкологічної хвороби, на період з 01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Допомога є вкрай необхідною. 

Заборгованість становить 437,59 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Драпату Ольгу 

Миколаївну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням заступника  голови  відділення НПУ у  Кіровоградській 

області Новицької Ірини Олександрівни: 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Кропивницького міського нотаріального округу Дуднік Ірину Миколаївну у 

зв’язку із загальним захворюванням, на період з 01.01.2019 року по 01.01.2020  

року. 

 Заборгованості немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Дуднік Ірину 

Миколаївну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  
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Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку з інвалідністю: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Пшеничну Єлизавету 

Сергіївну у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи, на період з 01.01.2019 

року по 31.07.2019 року.  

Заборгованість становить 1302,12 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Пшеничну Єлизавету 

Сергіївну з 01.01.2019 року по 31.07.2019 рік у зв’язку з перекомісією.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській бласті  Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Задорожну Наталію Вікторівну в 

зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІІ групи, самостійно виховує доньку, яка 

також є інвалідом ІІІ групи та перебуває у скрутному матеріальному становищі 

з 01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Заборгованість становить 11887,16 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Задорожну Наталію 

Вікторівну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Дергачівського районного  нотаріального округу Власенко Ірині Вадимівні у 

зв’язку з тяжким станом здоров’я та скрутним матеріальним становищем з 

01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Заборгованість становить 1980,28 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків Власенко Ірині 

Вадимівні з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 за заявою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального 

округу Куликова Сергія Васильовича: 

- просить звільнити від сплати членських внесків взагалі у зв’язку з тим, 

що він є інвалідом І групи та потребує постійного лікування. Також окремо 

просить розглянути питання щодо списання заборгованості, яка виникла з 

вересня 2014 року по грудень 2017 року,  оскільки вважає, що на той час мав 

право  на звільнення від сплати членських внесків, але не звертався.   

Заборгованість становить 6902,07 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
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УХВАЛИЛИ: Відмовити у звільненні від сплати членських внесків 

Куликову Сергію Васильовичу у зв’язку з відсутністю підстав,  визначених 

Статутом НПУ та Положенням про порядок сплати членських внесків членами 

НПУ та перенести на наступне засідання Ради при умові повного надання ним 

інформації.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку з неможливістю вчиняти нотаріальні дії: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Донецькій області  Бельдєя 

Миколи Івановича: 

- перерахувати заборгованість по сплаті членських внесків з 01.01.2014 

року по 31.12.2016 року приватного нотаріуса Великоновосілківського 

районного нотаріального округу Донецької області Кисельової Олени 

Володимирівни у зв’язку з неможливістю вчиняти нотаріальні дії в ці роки 

(переселенка з Донецьку), звільнити її від боргу в сумі 2049 грн. 58 коп., який 

накопичився у неї за ці роки. 

Заборгованість становить 2397,33 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: у зв’язку з розглядом даного питання на засіданні Ради НПУ 

відповідно до Протоколу № 11 від 21.05.2014 року передати подання до 

бухгалтерії НПУ для списання заборгованості та перерахунку сплати членських 

внесків.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Різне. 

7.1. СЛУХАЛИ: Голову відділення НПУ у Чернівецькій області Блауш Н.З. 

з поданням про нагородження Подякою НПУ молодого нотаріуса Чернівецького 

міського нотаріального округу Голобородько Вікторію Олександрівну за високі 

професійні досягнення та сумлінне виконання обов’язків, пов’язаних із 

реалізацією  повноважень Нотаріальної палати України, значний особистий 

внесок у забезпечення розвитку професійного самоврядування у сфері 

нотаріату, громадську активність та самовідданість, спрямовані на об’єднання 

нотаріусів України. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Нагородити Подякою Нотаріальної палати України 

приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Голобородько 

Вікторію Олександрівну за високі професійні досягнення та сумлінне виконання 

обов’язків, пов’язаних із реалізацією  повноважень Нотаріальної палати 

України, значний особистий внесок у забезпечення розвитку професійного 

самоврядування у сфері нотаріату, громадську активність та самовідданість, 

спрямовані на об’єднання нотаріусів України. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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7.2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченко В.М. інформацію про 

результати перевірки фінансово-господарської роботи  НПУ за 2018 рік, 

проведеної Ревізійною комісією 

Члени Ради НПУ  прийняли до уваги звіт Ревізійної комісії про фінансово-

господарську роботу  НПУ за 2018 рік.  

  Погодили  укладення та підписання Президентом НПУ Марченком В.М. 

договору суборенди приміщення за адресою м. Київ. вул. Хрещатик, 6, офіс 5-а.  

  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії про фінансово-

господарську роботу  НПУ за 2018 рік.  

 Погодити  укладення та підписання Президентом НПУ Марченком В.М. 

договору суборенди приміщення за адресою м. Київ. вул. Хрещатик, 6, офіс 5-а.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7.3. СЛУХАЛИ: голову відділення НПУ у м. Києві Козаєву Н.М., яка  

проінформувала членів Ради  про  запропоновані від відділення НПУ у м. Києві 

пропозиції  : 

1.Щодо питання удосконалення процедури звільнення від сплати членських 

внесків. 

2.Щодо активізації судово-претензійної роботи НПУ  

3.Щодо питання удосконалення роботи з підвищення кваліфікації. 

4.Щодо питання удосконалення роботи соціальних мереж НПУ та питання 

оприлюднення офіційної інформації НПУ. 

Члени Ради НПУ  заслухали  інформацію голови відділення НПУ у м. Києві   

Козаєвої Н.М. та прийняли її до уваги.  Висловили пропозицію  звернутися до  

правління відділення НПУ у м. Києві  з приводу необхідності  доопрацювання 

порушених питань, оскільки більшість із них знаходиться в роботі або має своє 

вирішення.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію голови відділення НПУ у м. Києві  Козаєвої 

Н.М.  прийнято до уваги.  Звернутися до  правління відділення НПУ у м. Києві  

з приводу необхідності  доопрацювання порушених питань, оскільки більшість 

із них знаходиться  в роботі або має своє вирішення.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Головуючий    ПІДПИС                            В.М. Марченко 

 

Секретар                    ПІДПИС                           Н.М. Козаєва 
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