
ПРОТОКОЛ №3

Позачергового З’їзду нотаріусів України

Місто Київ 22-23 квітня 2016 року

День 1. 22 квітня 2016 року 

Організаційні питання
З

Позачерговий З’їзд нотаріусів України за ініціативою нотаріусів України 22-23 квітня 

2016 року організовано на вимогу більше 2500 нотаріусів України створеним з цією метою з 

числа нотаріусів України Організаційним комітетом 23 березня 2016 року./

Відповідно до Рішення Організаційного комітету про скликання Позачергового З’їзду 

нотаріусів України, статті 16 Закону України «Про нотаріат», п 5.3 Статуту Нотаріальної 

палати України Позачерговий З’їзд нотаріусів України проводиться 22-23 квітня 2016 року у 

приміщенні Конгрес-центру Київського Національного торговельно-економічного 

університету, за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 19, з початком роботи о 10 годині 00 хвилин, з 

реєстрацією делегатів Позачергового З’їзду нотаріусів України з 8-30 до 10-00.

Позачерговий З’їзд нотаріусів України проводиться із он-лайн трансляційне мережі 

Інтернет, фото-, відео фіксацію його роботи.

З організаційних питань проведення Позачергового з’їзду у-^в’язку зі специфікою 

Позачергового З’їзду нотаріусів України, який вперше скликано за ініціативною нотаріусів 

України та організовано Організаційним комітетом (далі - Оргкомітет), виступив Голова 

Оргкомітету, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сидоренко 

Андрій Васильович.

Голова Оргкомітету підвів підсумки роботи Ініціативної групи зі збору заяв-вимог про 

проведення Позачергового з’їзду нотаріусів України за ініціативою нотаріусів, Оргкомітету, 

озвучив вітальне слово до нотаріусів, які приїхали на Позачерговий З’їзд.

Голова Оргкомітету подякував Президенту нотаріальної палати України Василині 

Наталії Володимирівні і тим членам ради, які підтримали таку ініціативу, нотаріусам, які 

долучилися до цього процесу і увійшли до ініціативної групи, членам організаційного 

комітету: Оніщук Ользі, Козаєвій Наталії, Дмитру та Олені Кирилюк, Валентину та Юлії



Войтовським, Глібу Лєонтьєву і багатьом іншим нотаріусам, завдяки зусиллям яких став 

можливий цей з’їзд.

Голова Оргкомітету подякував нотаріусам за фінансування даного заходу, ректору 

цього університету Мазараккі Анатолію Антоновичу та першому проректору університету 

Притульській Наталії Володимирівні, що надали приміщення для проведення з’їзду, 

повідомив, що на Позачерговий З’їзд завітали начальник Департаменту нотаріату Мартишок

О.А. та Начальник ГТУЮ в місті Києві Куценко С. І.

Голова Оргкомітету оголосив, що Оргкомітет завершить свою роботу з початком 

Позачергового з’їзду та передасть всі зібрані заяви, протоколи засідань ініціативної групи та 

організаційного комітету, акти до Нотаріальної палати України для зберігання. ^

Голова Оргкомітету оголосив, що Організаційним комітетом здійснено реєстрацію 

делегатів, які прибули на з’їзд.

Всього було обрано 323 делегати, зареєстровано прибулих на Позачерговий з’їзд 308 

делегатів. >

Для підтвердження повноважень делегатів з’їзду оголосив про необхідність обрати 

Мандатну комісію відкритим голосуванням шляхом підняття рук, а Оргкомітету доручив 

здійснити підрахунок голосів.

Щодо кількісного складу Мандатної комісії надійшла пропозиція з залу обрати 

Мандатну комісію в кількості 7 чоловік. V
І

Голосували:
3а-308

V
Проти-0

Утримались -0

Вирішили: обрати Мандатну комісію для підтвердження повноважень делегатів, що 

прибули на Позачерговий З’їзд нотаріусів України в кількості 7 чоловік.

Рішення прийнято

Щодо персонального складу Мандатної комісії надійшла пропозиція Голови 

Оргкомітету Сидоренка А.В. до складу Мандатної комісії включити осіб, які 

безпосередньо проводили реєстрацію нотаріусів, які прибули на Позачерговий З’їзд та 

запропонував обрати членами Мандатної комісії відкритим голосуванням шляхом 

підняття рук, а Оргкомітету здійснити підрахунок голосів:



з

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра 

Володимировича;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюк Олену 

Юріївну;

Приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Сорочинську 

Ірину Георгіївну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пшеничну 

Вікторію Романівну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник Людмилу 

Сергіївну; \

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бабенко Вікторію 

Вікторівну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бацуцу Ганну
)

Борисівну.

Голосували:
3а-305 

Проти - З 

Утримались-0

Вирішили: обрати членами Мандатної комісії відкритим голосуванням шляхом 

підняття рук, а Оргкомітету здійснити підрахунок голосів:

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Дмитра 

Володимировича; і

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюк Олену 

Юріївну;

Приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Сорочинську 

Ірину Георгіївну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пшеничну 

Вікторію Романівну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник Людмилу 

Сергіївну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бабенко Вікторію 

Вікторівну;
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бацуцу Ганну 

Борисівну.
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Рішення прийнято

Голова Оргкомітету Сидоренко А.В. попросив Мандатну комісію зібратися для обрання 

Голови та Секретаря Мандатної комісії.

Технічна перерва для засідання Мандатної комісії.

Під час перерви вирішувалось питання тестування та заміни пультів для електронного 

голосування.

Для оголошення результатів засідання Мандатної комісії Головою Оргкомітету 

Сидоренком А.В. запрошено її представника.

Виступив: Кирилюк Д. В. та зачитав доповідь Мандатної комісії. ’

Мандатною комісією згідно Протоколу засідання Мандатної комісії №1 від 22 квітня 

2016 року обрано Головою Мандатної комісії Кирилюка Д. В. та Секретарем Мандатної 

комісії Кирилюк О. Ю.
Мандатна комісія встановила, що на з’їзд прибули делегати від 23-х областей України, 

делегати обиралися за квотою 1 делегат від 20-ти нотаріусів регіону.

На з’їзді присутні 308 делегатів. Видано 308 мандатів. З поважних причин неїз’явилися 

15 делегатів. Замість делегатів, які не з’явилися мандати видані 14 делегатам з резервного 

списку. Решта мандатів делегатів, які не прибули і замість яких не прибули делегати з 

резервного списку буде передано до Президії Позачергового з’їзду.

Протоколом №2 від 22 квітня 2016 року засідання Мандатної комісії про перевірку та 

підтвердження повноважень делегатів Позачергового з’їзду нотаріусів України, що обрано 

зборами нотаріусів в областях та місті Києва ухвалено:

підтвердити повноваження 308 делегатів позачергового з’їзду нотаріусів України 

обраних зборами відділень Нотаріальної палати України в 23-х областях та місті Києві та 

надати чинності виданим ним мандатам, дозволити увімкнути делегатам, чиї повноваження 

підтверджені та мандатами, яким надано чинності, пристрої для електронного голосування.

Голова Мандатної комісії просить поставити на голосування затвердження Протоколу 

№2 від 22 квітня 2016 року Мандатної комісії.

Слухали:
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Голову Оргкомітету Сидоренко А.В., який поставив на голосування питання 

затвердження Протоколу №1 від 22 квітня 2016 року Мандатної комісії про обрання секретаря 

та голови мандатної комісії. Головою Мандатної комісії обрано Кирилюка Д. В., Секретарем 

Мандатної комісії обрано Кирилюк О. Ю.

Голосували
- 3а-293 

Проти-7 

Утримались-8

Вирішили: затвердити Протокол №1 від 22 квітня 2016 року Мандатної комісії про 

обрання Секретаря Кирилюк О. Ю. та Голови Мандатної комісії. Кирилкжа Д. В. 

Рішення прийнято.

Слухали: >

Голову Оргкомітету Сидоренка А.В., який поставив на голосування затвердження 

Протоколу №2 від 22 квітня 2016 року Мандатної комісії про визнання повноважень делегатів 

Позачергового З’їзду. Зареєстровано 308 делегатів. Мандатна комісія пропонує визначити всіх 

обраних делегатами з’їзду.

Голосували:

- 3а-308

Проти-0 :

Утримались-0
Вирішили: затвердити Протокол №2 від 22 квітня 2016 року Мандатної комісії про 

визнання повноважень 308 делегатів Позачергового З’їзду.

Рішення прийнято.

Голова Оргкомітету Сидоренко А.В. провів усі необхідні заходи для відкриття 

Позачергового З’їзду (далі -  з’їзду) та надав слово для відкриття з’їзду Віце-президенту 

Нотаріальної Палати України Кохан Ганні Леонідівні.

Слухали:
Віце-президента НПУ Кохан Г.Л на підставі пункту 5.8 чинного Статуту Нотаріальної 

палати України, оголосила Позачерговий З’їзд нотаріусів України відкритим та виступила 

з вітальною промовою.
Урочисто зазвучав гімн України.
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Віце-президент НПУ Кохай Г.Л. на виконання пункту 5.8 Статуту Нотаріальної палати 

України внесла пропозицію обрати шляхом відкритого голосування мандатами Президію 

з’їзду у кількості 5 осіб, повідомила, що до складу Президії за статутом входять: Президент 

Нотаріальної палати України. Озвучила наявність офіційної заяви Президента НПУ Василини 

Н.В. про дострокове складання її повноважень. Запропонувала надати пропозиції щодо інших 

членів Президії З’їзду.

Виступила: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Козаєва 

Наталія Михайлівна, яка в тому числі як член Оргкомітету, запропонувала наступний склад 

Президії З’їзду з числа делегатів:

1. Бояківський Омелян Васильович, і
Ч

2. Бернацька Інна Михайлівна,

3. Шапченко Марія Іванівна,

4. Онігцук Ольга Миколаївна,

5. Нехимчук Кирил Борисович. )

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
- 3а-307 

Проти-0 

Утримались-1

Вирішили: Обрати Президію З’їзду у складі: ї

1. Бояківський Омелян Васильович,

2. Бернацька Інна Михайлівна,
V.

3. Шапченко Марія Іванівна,

4. Оніщук Ольга Миколаївна,

5. Нехимчук Кирил Борисович.

Рішення прийнято.
Президію запросили зайняти свої робочі місця.

Слухали:
Приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської 

області Нехимчука К.Б., який запропонував включити до складу Президії з’їзду Віце- 

Президента НПУ Кохан Г.Л. за посадою.

Голосували:

- 3а-308
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Проти-0

- Утримались-0

Вирішили: включити до складу Президії з’їзду Віце-Президента НПУ Кохай Г.Л. 

Президія розпочала роботу.

Рішення прийнято.

Виступила: член Президії З’їзду, приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу Онігцук О. М, яка повідомила про необхідність обрання Голови 

та Секретаря з’їзду.

Виступив: приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Чубай 

Олександр Степанович, який запропонував визначитись із кандидатурами І олови та 

Секретаря з’їзду самим членам Президії.

Виступила: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Грибанова 

О.В., яка запропонувала обрати Головою з’їзду Оніщук О. М., а секретарем з’їзду 

Бернацьку І.М.

Голосували за пропозицію Грибанової О.В. обрати Головою з’їзду Оніщук О. М., а 

секретарем з’їзду Бернацьку І. М.:

- 3а-308 

Проти-0

Утримались-0 {

Вирішили: обрати Головою з’їзду Оніщук О. М., а секретарем з’їзду Бернацьку І. М.

Виступила: Голова з’їзду Оніщук О.М., яка повідомила пр^ наявний кворум для 

проведення з’їзду та запропонувала обрати Лічильну комісію.

Щодо засобів голосування відбулася дискусія у зв’язку з тестуванням електронної 

системи голосування.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання обрання засобу голосування для 

відкритого голосування - голосування шляхом підняття рук мандатами до вирішення 

технічних питань системи електронного голосування.

Голосували:
- 3а-293 

Проти-8
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Утримались-7

Вирішили: обрати засіб голосування для відкритого голосування - голосування 

шляхом підняття рук мандатами до вирішення технічних питань системи електронного 

голосування.

Рішення прийнято.

Слухали Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання обрання Лічильної комісії з’їзду 

кількісного та персонального складу.

Виступили: нотаріуси в обговоренні питання кількісного складу і запропонували 

поставити на голосування оптимальний кількісний склад 11 чоловік.  ̂

Голосували:
- 3а-302

Проти-0 і

Утримались-6 )

Вирішили: затвердити кількісний склад Лічильної комісії з’їзду - 11 членів.

Рішення прийнято.

Виступили: нотаріуси в обговоренні питання персонального складу і запропонували 

наступних нотаріусів до персонального складу Лічильної комісії з’їзду:

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дєонтьєва 

Гліба Олеговича;
Державного нотаріуса Новоявірської державної нотаріальної контори 

Коцюмбаса Сергія Иосифовича;

Приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріуса Левицьку Марію 

Олександрівну;

Приватного нотаріуса Вінницького міського округу Храпенко Наталію 

Володимирівну;
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марчук Тетяну

Сергіївну;

Приватного нотаріуса Бердянського міського округу Каракулова Ігоря

Леонідовича;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кошеву 

Валерію Олексіївну;
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Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кияницю Аллу

Федорівну;

Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу 

Зєнікову Марину Сергіївну;

Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу

Парамонова Олександра Вікторовича;

Державного нотаріуса Острозької ДНК Рівненської області Сержанта Богдана 

Миколайовича;

Приватного нотаріуса Коростенського районного нотаріального округу

Житомирської області Івчука Станіслава Станіславовича. ^

Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Зєнікова Марина 

Сергіївна зняла свою кандидатуру.

Оскільки інших пропозицій не надійшло та запропонована була рівна кількість нотаріусів, яка 

повністю забезпечує кількісний склад Лічильної комісії з’їзду Голова з’їзду Оніщук О.М. 

поставила на голосування списком озвучений персональний склад Лічильної комісії 

Голосували:
- 3а-308

Проти-0 

Утримались-0

Вирішили: затвердити персональний склад Лічильної комісії з’їзду у складі цаступних 

нотаріусів:

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лєонтьєва
\Гліба Олеговича;

Державного нотаріуса Новоявірської державної нотаріальної контори 

Коцюмбаса Сергія Йосифовича;

Приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріуса Левицьку Марію 

Олександрівну;

Приватного нотаріуса Вінницького міського округу Храпенко Наталію 

Володимирівну;
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марчук Тетяну

Сергіївну;

Приватного нотаріуса Бердянського міського округу Каракулова Ігоря

Леонідовича;
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Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кошеву 

Валерію Олексіївну;

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кияницю Аллу
Федорівну;

Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу
Парамонова Олександра Вікторовича;

Державного нотаріуса Острозької ДНК Рівненської області Сержанта Богдана 

Миколайовича;

Приватного нотаріуса Коростенського районного нотаріального округу

Житомирської області Івчука Станіслава Станіславовича. ^

Рішення прийнято.

Голова з’їзду Онігцук О.М. запросила Лічильну комісію у складі 11 членів провести засідання 

для обрання Голови та Секретаря і для складання Протоколу обрання Голови і Секретаря 

з’їзду.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання обрання Редакційної комісії

з’їзду, її кількісного та персонального складу.

Виступила: приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріальногб округу 

Балик Т.М. га запропонувала кількісний склад Редакційної комісії у складі 10 членів.

Інших пропозицій не надійшло. ^

Голосували:
- 3а-305

Проти-3 

Утримались-0

Вирішили: затвердити кількісний склад Редакційної комісії з’їзду - 10 членів. 

Рішення прийнято.

Виступила: Приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу: Прохор 

Л.Є., запропонувала до персонального складу Редакційної комісії нотаріусів:

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бадахова Ю.Н.; 
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Савельева А.Я.; 
приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Грибанову О.В.; 
приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу Балик Т.М.;



11

приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Чубай О.С.; 
приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області 
Єлістратову С.В.;
приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Попова В.В.; 
приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Сейдалієва Д.С.; 
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігуру Г.В.; 
приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А.

і

Виступила: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. та 

запропонувала до складу Редакційної комісії приватного нотаріуса Вінницького міського 

нотаріального округу Діброву Л.О.

Виступила: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Бунякіна

О.В. та запропонувала до складу Редакційної комісії приватного нотаріуса 

Дніпропетровського міського нотаріального округу Зєнікову М.С.

Виступила: приватний нотаріус Щорського районного нотаріального округу Чернігівської 

області Татьяненко Т.В. із власною ініціативою працювати у Редакційній кЬмісії.

Всьог о 13 кандидатур.

Виступила приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Корпало Г'.В. 

внесла пропозицію внести зміни до прийнятого рішення з’їзду щодо кількісного складу 

Редакційної комісії з’їзду та включити усіх бажаючих працювати і проголосувати списком.

Голосували за пропозицію Корпало Г.В. внести зміни у прийняте рішення та 

затверди ти кількісний склад Редакційної комісії з’їзду - 13 членів.

- 3а-307

Проти-0 

Утримались-1

Вирішили: внести зміни у прийняте рішення щодо кількісного складу Редакційної 

комісії та затвердити кількісний склад Редакційної комісії з’їзду - 13 членів.

Рішення прийнято.

Голосували: за пропозицію Корпало Г.В. проголосувати списком за озвучений 

персональний склад Редакційної комісії.

- 3а-307

Проти-0 

Утримались-1
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Вирішили: затвердити персонального склад Редакційної комісії, до якого включити: 

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бадахова Ю.Н.;

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Савельева А.Я.;

приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Грибанову О.В.;

приватного но таріуса Кіровоградського міського нотаріального округу Балик Т.М,;

приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Чубая О.С.;

приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області 
Єлістрато ву С. В.;

приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Попова В.В.;  ̂

приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Сейдалієва Д.С.; 

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігуру Г.В..
А

приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А.
}

приватного нотаріуса Вінницього міського нотаріального округу Діброву Л.О.

приватного но таріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Зєнікову М.С.

приватного нотаріуса Щорського районного нотаріального округу Чернігівської області 
Татьянеико Т.В.

Рішення прийнято.

Голова з’їзду Оніщук О.М. запросила Редакційну комісію у складі 13 членів - проверти 

засідання для обрання голови та секретаря і для складання протоколу визначення голови і 

секретаря.

Слухали:
Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання затвердження Регламенту з’їзду, проект якого 

розданий у додатковий матеріалах делегатам, яка запропонувала подати зауваження та 

пропозиції до проекту, коротко роз’яснила положення проекту Регламенту.

Виступила: Голова Ревізійної комісії Навальковська М. М., яка попросила виділити 

для звіту Ревізійної комісії часу 25 хвилин.

Голосували: за затвердження Регламенту з’їзду згідно підготовленого Оргкомітетом 

проекту з урахуванням пропозиції Голови Ревізійної комісії щодо збільшення часу її 

виступу до 25 хвилин.

- За-281

Проти-1 ,
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У тримались-2

Вирішили: затвердити Регламент з’їзду з урахуванням пропозиції Голови Ревізійної 

комісії щодо часу її виступу до 25 хвилин.

Рішеним прийнято.

Слухали:

Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання затвердження Порядку денного з’їзду, яка 

озвучила затверджений Рішенням Оргкомітету з проведення Позачергового з’їзду 

Проект порядку денного Позачергового З’їзду нотаріусів України, до якого було 

заплановано включити такі питання: \

1. Звіт І Ірезидента НПУ Василини Н.В. за період 10.01.2014 -  22.04.2016;
2. Звіт Ревізійної комісії НПУ;
3. Затвердження нової редакції Статуту НПУ;
4. Затвердження нової редакції Положення про відділення НПУ; )
5. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків;
6. Дострокове відкликання Президента НПУ;
7. Вибори Президента НПУ;
8. Вибори членів комісії з питань професійної етики НПУ;
9. Різне (відповідно до п.п.8) п. 5. 7.Статуту 3 'їзд має право змінити порядок денний).

Голова з’їзду Оніщук О.М. запропонувала подати пропозиції з даного питання.

Виступив: Сапко М. В. з пропозицією включити до порядку денного обрання віце- 

президента на з'їзді. Голова з’їзду Оніщук О.М. відхиляє пропозицію у зв‘язку із тим, що дане 

питання не узгоджується із нині діючою редакцією статуту, тому зазц^чає, що дане питання 

може бути внесене до порядку денного тільки після прийняття статуту у новій редакції.

Виступив: Сапко М. В. з пропозицією розглянути з’їзду позов до Нотаріальної палати 

України минулого президента Павлової Л.М., підтвердити Рішення Ради НПУ з питання не 

визнання позову, та доручити Раді НПУ врегулювати конфлікт з Павловою Л.М. Голова з’їзду 

Оніщук О.М. відхиляє пропозицію з поясненням причин, що це не компетенція з’їзду.

Виступив: Юр-Капінос А. Є., який запропонував підтримати запропонований 

Оргкоміте том проект Порядку денного з’їзду.

Виступила: Коновалова В.М., яка уточнила1 щодо питання обрання членів Ревізійної 

комісії.

Виступив: Варламов О.В., який попросив включити до Порядку денного питання 

збільшення кількісного складу Ревізійної комісії та дообрати її членів.
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Голова в’їзду Оніщук О.М. пояснила, що це питання буде розглядатися у розрізі змін до 

статуту.

Виступила: Чижмарь К.І., яка запропонувала викласти пункт щодо відкликання 

Президента 1IIІУ Василини Н.В. у зв’язку з заявою про дострокове складання повноважень у 

відповідній редакції (прийняття відставки, достроково припинити повноваження), та внесла 

пропозицію включити до порядку денного обрання членів ВККН при МЮУ з’їздом.

Голова з’їзду Оніщук О.М. пояснила, що це питання буде розглядатися у розрізі змін до 

статуту, та повідомила, що на будь-якому етапі можна внести зміни до Порядку денного 

з’їзду. До внесення змін з даних питань до Статуту НПУ не логічно включити поки такі 

питання до порядку денного. ^

Виступив: Дяченко В. Є., який висловив побоювання, що Президент НПУ може 

відкликал и підпис на заяві про дострокове припинення повноважень.

Виступив: Доброльожа В. В., який запропонував включити до Порядку денного з’їзду 

питання несанкціонованого доступу до електронних реєстрів МЮУ.

Виступив: Пилипенко Ю.П., який запропонував включити такі питання в «Різне», та 

пояснив про ВККН при МЮУ, що строк їх призначення ще не закінчився.

Виступила: Козаєва Н. М., яка запропонувала поміняти місцями питання та спочатку 

розглянути обрання органів управління НПУ.

Виступив: Андрух С. Д. проти останньої пропозиції.

Виступив: Попов В.В. підтримав пропозицію Козаєвої Н.М., та пропозицію змін до 

статуту щодо виборів віце-президента на з’їзді та спочатку розглянути питання обрання 

органів управління НПУ а потім зміни до статуту.
V

Голова з’їзду Оніщук О.М з метою вирішення процедурних питань задає питання 

Оргкомітету та делегатам з’їзду щодо наявності письмової офіційної заяви Президента НПУ 

Василини І І.В. про дострокове складання повноважень, Президента НПУ; щодо повідомлення 

Президента НПУ Василини Н.В. про З’їзд та звіт; чи буде присутня президент НПУ на з’їзді, - 

на що отримує відповідь Голови Оргкомітету Сидоренка А.В., що письмової заяви до 

Оргкомітету не надходило, але ця заява опублікована на сайті НПУ, який є офіційним 

способом доведення до відома, що президент НПУ Василина Н.В. повідомлена про З’їзд та 

звіт, відомостей чи буде присутня немає.

Виступила Козаєва Н. М., що не можна довіряти відомостям у ФБ та сайтах.

Виступила Кияниця А.Ф., що спершу потрібно вносити зміни у статут а потім обирати

президента.
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У перерві для формування Порядку денного з’їзду:

Слухали: І’олову з’їзду Оніщук О.М., яка запросила Лічильну та Редакційну комісії для 

оголошення протоколів №1 від 22.04.2016р. про обрання Голів комісій та Секретарів, та 

запропонувала затвердити дані Протоколи.

Виступив: Леонтьев Г.О., який оголосив, що Протоколом №1 від 22.04.2016р. засідання 

Лічильної комісії І Іозачергового З’їзду нотаріусів України Головою Лічильної комісії обрано 

Леонтьева 1 . ( )., Секретарем Лічильної комісії обрано Марчук Т. С.

Голова З’їзду Оніщук О.М. запропонувала затвердити протокол Лічильної кЕомісії №1 

від 22.04.2016р. щодо обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії.

Голосували:

- 3а-23і

ІІроти-0 >

Утримались-0

Вирішили: затвердити Протокол №1 від 22.04.2016р. Лічильної комісії Позачергового 

З’їзду нотаріусів України, за яким Головою Лічильної комісії обрано Леонтьева Г. О., 

Секретарем Лічильної комісії обрано Марчук Т. С.

Рішення прийнято.

Редакційна комісія ще не готова. 1І

Виступила: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Пестич Л.В. 

яка висловила занепокоєння, що на 23.04.2016р. не буде кворуму, а тому клопотала про 

обрання Президента НПУ саме 22.04.2016р.

Виступила: Грибанова О.В. з закликом налаштуватись на роботу на 2 дні, з огляду на 

проведену велику роботу.

Виступив: Чубай О.С. з пропозицією рухатися згідно чинного статуту НПУ.

Виступив: Андрух С.С. з пропозицією щодо порядку розгляду питань спочатку 

розглянути зміни до статуту, а потім обирати органи управління НПУ.

Виступив: Сидоренко А.В. повідомив, що Президент НПУ Василина Н.В. по телефону 

повідомила його про те, що оригінал заяви про дострокове складання повноважень 

зберігається в НПУ, та відкликати її вона не має намірів.

Виступила: Татьяненко Т.В. з пропозицією працювати два дні повних.

Виступили: інші нотаріуси, пропозиції яких по суті повторювались.
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Виступив: Сидоренко А.В. з проханням передавати усі пропозиції змін до установчих 

документів до Редакційної комісії у письмовому та електронному вигляді.

У перерві для формування Порядку денного з’їзду:

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка запросила Редакційну комісію для 

оголошення протоколу №1 від 22.04.2016р. про обрання Голови комісії та Секретаря, та 

запропонувала затвердити даний Протокол.

Виступив: Бадахов Ю.Н., який зачитав Протокол №1 від 22.04.2016р. Засідання 

Редакційної комісії Позачергового З’їзду нотаріусів України, згідно якого Головок)

Редакційної комісії обрано Бадахова Ю. Н., секретарем Чубая О. С.

Голосували:

- 3а-23І

Проти-0 >

Утримались-0
Вирішили: затвердити Протокол №1 від 22.04.2016р. Редакційної комісії з’їзду згідно 

якого Головою Редакційної комісії з’їзду обрано Бадахова Ю. Н., секретарем Чубая О. С.

Рішення прийнято.
Редакційна комісія відправляється працювати.

Слухали: Члена Президії з’їзду Нехимчука К.Б. за наслідками обговорення Порядку 

денного з’їзду.

У залі відбулася дискусія щодо формулювання питання прийняття дострокового складання 

повноважень Президентом НПУ Василиною Н,В. у зв’язку з тим, що Статут НПУ з даного 

питання у ситуації, що склалася, містить прогалину, а також щодо черговості розгляду питань 

у Порядку денному з’їзду.

Виступив: Сидоренко А.В., який повідомив, що заява Президента НПУ Василини Н.В. 

найближчим часом буде на з’їзді.

Виступив: Чубай О.С., який слушно запропонував визначити окремо перелік питань 

Порядку денного з’їзду та черговість їх розгляду, а формулювання питань Порядку денного 

з’їзду, у разі потреби, змінювати в ході їх розгляду.
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Голова з’їзду Оніщук О.М. ставить на голосування наступний перелік питань 

Порядку денної о з’їзду:
і •

Звіт Президента Нотаріальної палати України Василини Наталії Володимирівни 

за період з 10 січня 2014 по 22 квітня 2016 року.

- Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати України Василини 

11.В. у зв’язку з достроковим складенням повноважень.

- Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати.

- Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної палати 

У країни.

Затвердження порядку сплати та використання членських внесків. ^

Вибори Президента Нотаріальної палати України.

Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати України.
. . . .  . . .  !Зви Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

Різне.

Г олосували:
- За-299

Проі'и-0 

У гри мались-1

Вирішили: включити наступні питання до Порядку денного з’їзду:

- Звіт Президента Нотаріальної палати України Василини Н. В. за період з 10 

січня 2014 по 22 квітня 2016 року.

- Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати України Василини
V

I I.В. у зв’язку з достроковим складенням повноважень.

- Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України.

- Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної палати 

України.

Затвердження порядку сплати та використання членських внесків.

- Вибори Президента Нотаріальної палати України.

- Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати України. 

Звіт Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

Різне.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. ставить на голосування черговість розгляду 

питань Порядку денного з’їзду у такому порядку:
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1 питання. Звіт президента Нотаріальної палати України Василини Наталії 

Володимирі шш за період з 10 січня 2014 року по 22 квітня 2016 року.

2 питання. Звіт Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

3 питання. Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати України на 

підставі поданої заяви про складення повноважень.

4 питання. Вибори Президента Нотаріальної палати України.

5 питання. Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати 
України.

6 питання. Затвердження нової редакції Статусу Нотаріальної палати України.

7 питання. Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної 
палати України.

8 пи тання. Затвердження Порядку сплати та використання членських внесків.

9 питання. Різне. >

Голосували: }

- За-205

- Проти-89 

Утримались-3

Вирішили: затвердити черговість розгляду питань Порядку денного з’їзду у такому 

порядку:

1 питання. Звіт президента Нотаріальної палати України Василини Наталії ї 

Володимирівни за період з 10 січня 2014 року по 22 квітня 2016 року.

2 питання. Звіт Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

3 питання. Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати України на 
підставі поданої заяви про складення повноважень.

4 питання. Вибори Президента Нотаріальної палати України.

5 питання. Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати 

України.

6 питання. Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України.

7 питання. Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної 

палати України.

8 питання. Затвердження Порядку сплати та використання членських внесків.

9 питання. Різне.
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Рішений прийнято, тому друга пропозиція щодо черговості розгляду питань Порядку 

денного з’їзду (щодо розгляду спершу статуту, а потім .виборів керівних органів) знімається з 

голосування.

Виступив: Нехимчук К.Б. та повідомив про те, що надійшли резервні пульти для

електронного голосування, та тестове голосування. Проводиться тестове голосування за

допомогою пультів.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка ставить на голосування в цілому Порядок 

денний з’їзду для затвердження: ^

1 питання. Звіт президента Нотаріальної палати України Василини Н. В. за період з 10 

січня 2014 року по 22 квітня 2016 року.

2 питання. Звіт Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

3 питання. Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати1 України на 

підставі поданої заяви про складення повноважень.

4 питання. Вибори Президента Нотаріальної палати України.

5 питання. Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати 
України.

6 питання. Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України.

7 питання. Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної 

палати України.

8 питання. Затвердження Порядку сплати та використання членських внесків.
Ч,

9 питання Різне.

Голосували:
- За-257

Прози-3 6 

У три мались-13

Вирішили: затвердити в цілому Порядок денний з’їзду:

1 питання. Звіт президента Нотаріальної палати України Василини Н. В. за період з 10 

січня 2014 року по 22 квітня 2016 року.

2 питання. Звіт Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.

3 питання. Дострокове відкликання Президента Нотаріальної палати України на 

підставі поданої заяви про складення повноважень.
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4 пітніші. Вибори Президента Нотаріальної палати України.

5 пм і н ш і й . Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати 
України.

6 питання. Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України.

7 питання. Затвердження нової редакції Положення про Відділення Нотаріальної 
палати України.

8 питання. Затвердження Порядку сплати та використання членських внесків.

9 питання. Різне.

Рішення прийнято.

Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М. щодо необхідності визначення способу голосування 

на з’їзді, і Іроіюдитьея тестове голосування за допомогою пультів.
#

Виступали: члени НПУ Козлова Н.В., нотаріус з залу, Нехимчук К.Б./Андрух С.С. щодо 

формулювання пи тання №3 Порядку денного з’їзду та способу голосування за нього. Голова 

з’їзду Оніщук О.М. повідомила, що змінити формулювання даного питання можна буде при 

безпосередньому його розгляді після надходження заяви, я також те, що усі налаштовані 

максимально коректно розглядати дані питання.

Оголошена перерва на каву-тайм 10 хвилин. і

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка доповіла про те, що пульти для електронного
V-.

голосування готові до роботи та запропонувала обрати засіб для відкритого способу 

голосування з усіх питань відкритого голосування -  електронне голосування пультами.

Голосували:
- За-271

Проти-10 

Утримались-1

Вирішили: обрати засіб для відкритого способу голосування з усіх питань відкритого 

голосування -  пристрої для електронного голосування (пульти).

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка доповіла про те, що до Президії з'їзду 

надійшла належним чином засвідчена копія заяви Президента НПУ Василини Н.В. про
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дострокове складання повноважень, та запропонувала уточнити формулювання питання №3 

І Іорядку денного з’їзду, зачитала текст заяви:

«З метою недопущення знищення самоврядної організації нотаріусів України, розколу 

нотаріального співтовариства на позачерговому з’їзді нотаріусів України, мною прийняте 

рішення про дострокове складання повноважень Президента Нотаріальної палати України. Я 

переконана в тому, що нотаріальне співтовариство виявить мудрість та толерантність під час 

проведення позачергового з’їзду 22 і 23 квітня 2016 року з’їзду нотаріусів України та не 

допусти ть провокації, що унеможливлять ухвалення рішень про обрання нового Президента

I Іотаріальпої палати України та затверджень нових редакцій статутних документів тощо, 

бажаю з’їзду нотаріусів України успіхів та плідної роботи. З повагою, Наталія Василина».

Голова з’їзду Оніщук О.М. вносить пропозицію щодо уточнення та зміни 

формулювання низання №3 Порядку денного з’їзду, оскільки прийняте формулювання не 

відповідає поданій заяві, та затвердити дане питання наступним чином: «Розгляд заяви

II резидента ІIIІУ Василини Наталії Володимирівни про дострокове складення повноважень 

Президен та ІII ІУ та припинення її повноважень».

Голосували:
- За-27І 

Проти-10 

Утримались-і

Вирішили: змінити формулювання питання №3 Порядку денного з’їзду, оскільки 

прийняте формулювання не відповідає поданій Президентом НПУ Василиною Н.В. заяві, та 

затвердити дане питання Порядку денного з’їзду наступним чином: «Розгляд заяви 

Президента ІII ІУ Василини Наталії Володимирівни про дострокове складення повноважень 

Президента НПУ та припинення її повноважень».

Рішений прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка доповіла про те, що таємне голосування 

передбачено Статутом НПУ тільки для виборів Президента НПУ, і доповіла про необхідність 

визначитися з способом голосування з інших питань.

Виступила: нотаріус, яка запропонувала з усіх питань Порядку денного з’їзду, крім 

виборів Президента НПУ, обрати відкриту форму голосування. А щодо виборів Президента 

НГІУ - таємне голосування бюлетенями.

Голосували:

- 3а-273
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Проти-10 

Утри мал ись-6
Вирішили: обрати з усіх питань Порядку денного з’їзду, крім виборів Президента 

НПУ, відкриту форму голосування. А щодо виборів. Президента НПУ - таємне голосування 

бюлетенями.

Рішений прийнято.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З’ЇЗДУ.

1 Звіт Президента Нотаріальної палати України Василини Наталії Володимирівни 

за період з 10.01.2014 по 22.04.2016 року.

Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М., яка доповіла про те, що Президент НПУ Василина Н.В. 

відсутня на З'їзді, а тому питання знімається з розгляду. 1

2 Звіз Ревізійної комісії Нотаріальної палати України.
Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М., яка запросила Голову Ревізійної комісії Навальківську 

М. М. для надання звіту за період з 10 січня 2014 року по 22 квітня 2016 року. 25 хвилин по 

регламенту.
Виступила: Голова Ревізійної комісії Навальківська М.М., яка доповіла про звіт фінансово- 

господарської діяльності НПУ за 2014-2015 роки. Звіт про фінансово-господарську діяльність 

нотаріальної палати України складено ревізійною комісією у складі: голови комісії 

Навальківської ММ, членів комісії Стафійчук С.Є., Варламова О.В. і Дазоренко. О.В. період 

перевірки відповідальними за діяльність Нотаріальної палати України за 2014 рік були: до 10 

січня 2014 року Президент НПУ Павлова Л. М., виконавчий директор Вільбой О. М. до 5 

лютого 2014, головний бухгалтер Дришлюк до 14 березня 2014, Президент НПУ Василина Н. 

В. з 10 січня 2014, виконавчий директор Чугаєвський В. з 7 лютого 2014 року, головний 

бухгалтер Сидоренко Г. М. з 17 березня 2014 року.

Голова Ревізійної комісії доповіла, що Ревізійна комісія перевірила практично всі 

первинні фінансові документи НПУ, протоколи Ради Нотаріальної палати України за 

відповідний період, а також розглянула висновки незалежного аудиту, який було проведено у 

червні 2015 року, на підставі договору укладено керівництвом НПУ 5 червня 2015 року з 

аудиторською фірмою «Фінансовий клуб». Цей висновок був спрямований на відображення 

моментів з надання впевненості щодо тверджень управлінського персоналу в тому, що
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фактичне uh користання кошторису є достовірним в усіх суттєвих аспектах. Але цей звіт не 

давав Ревізійній комісії відповіді на питання, які були пов’язані зі звітністю. Тому на засіданні 

комісії було прийнято рішення провести незалежний аудит повторно. Ревізійна комісія 

поставила їм завдання, які були пов’язані з фінансовою звітністю. І цей аудит було проведено 

та надано в Нотаріальну палату України ТОВ з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «Фінансовий клуб»» 10 грудня 2015 року. За даними фінансової звітності, станом на 1 

січня 2015 року, кількість членів Нотаріальної палати становила 7128 осіб. За 2014 рік на 

рахунок нотаріальної палати поступило внесків у сумі 6 370 000 гривень. Але вони поступили 

тільки від 4 956 членів Нотаріальної палати України. Також на рахунку Нотаріальної палати 

залишалися невикористаними з 2013 року 2 мільйони 56,6 тисяч гривень. цей період 

недопоступило внесків на суму 2 мільйони 860 тисяч 135 гривень. Разом з тим, існувала 

кредиторська заборгованість нотаріальної палати перед регіональними відділеннями. Ця сумаJU
і

складала за 2014 рік 370 тисяч 540 гривень.

В 14-тому році кошториси доходів та видатків формувалися 4 рази/Станом на 1 січня, 

на 1 березня, па І червня, 16 грудня. Всі ці кошториси затверджувалися на засіданнях ради 

нотаріальної палати. Порядок використання коштів, які поступали нотаріальній палаті 

регламен тую ті.ся внутрішніми документами нотаріальної палати. Зокрема, положенням про 

преміювання працівників, яке було затверджено президентом 1 березня 204 року, положення 

про відрядження працівників та членів керівних органів НПУ та регіональних відділень в 

межах України та за кордон, яке затверджувалось виконавчою дирекцією 1 квітня 14 но року, 

штатними розписами, затвердженими рішеннями ради нотаріальної палати. Станом на 31 

грудня 14-го року залишок коштів Нотаріальної палати України на рахунках у банках України 

становив: у Райффайзен банк Аваль -  1 мільйон 100 тисяч 36 гривень, палата в Укрсиббанку 

мала відкри тих три рахунки. На кожному з них відповідно: 499 тисяч 845 гривень, 5 769 

гривень, 70 502 гривні.

З 1 січня 2014 року в штаті апарату Нотаріальної палати України числилися 32 

працівники. Але 26 березня 2014 року цю кількість зменшили до 27 працівників. А станом на 

1 січня 2015 року працівників було 25. Це за штатом. Поза штатом у нас одна особа -  це 

президент нотаріальної палати України.

Витрати на утримання апарату в 2014 році склали 5 мільйонів 358 тисяч 200 гривень. З 

них, я вам перерахую, на оплату праці -  1 мільйон 399 тисяч 300 гривень. На преміювання 556 

тисяч 600 гривень. Грошова винагорода президенту -  148 тисяч гривень. Податок на заробітну 

плату -  842 тисячі 700 гривень. На відрядження —111 тисяч гривень. Оренда та експлуатаційні
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витрати складали І мільйон 234,7 тисяч гривень. Канцтовари, господарські потреби, купівля 

основних засобів та інше -  1 мільйон 65 тисяч гривень,

У 14-тому році Нотаріальна палата сплатила внесок до міжнародного союзу 

латинського нотаріату у розмірі 7 035 евро, або 101,6 тисяч гривень.

Керівництво ІІГ1У в 2014 році орендувало транспортні засоби на суми 53,6 тисяч 

гривень, на закупівлю пального для цих транспортних засобів -  130 тисяч гривень. 1 всі ці 

витрати під тверджені відповідними наказами, договорами та актами наданих послуг.

Під час перевірки встановлено, що витрати на виконання статутних завдань склали 

тільки 47, і тисяч гривень. Оренда спортивного залу та інвентарю у сумі 7000 гривень. 

Безповоротна фінансова допомога -  3000 гривень. Це фонд допомоги нотаріусах^ Витрати на 

проведення нарад, семінарів, конференцій, вид акт на харчування під час здійснення цих 

доходів. '' . /.
f

В 2014 році нотаріальна палата орендувала різні приміщення для своєї роботи. З 1 січня
)

по лютий 14-го року адреса нотаріальної палати була Проспект 40-річчя Жовтня. Середня 

вартість оренди з комунальними послугами там складала 162,8 тисячі гривень у місяць. З 

березня по грудень 2014 року адреса нотаріальної палати була зареєстрована по вулиці 

Голосіївська, і ця оренда складала у нас 90,2 тисячі гривень на місяць. Всі ці також витрати 

підтверджені договорами, актами про надання послуг, прибутковими накладними тощо.

Перевіркою виявлено, що у березні 2014 року на рахунок Видавничого дому 

«Академперіодика» України було перераховано 9200 гривень за оформлення обкладинки 

журналу. Гак як кошторисом ці видатки не були передбачені, тому на протязі другого та 

третього квар талів ці кошти були повернуті на рахунок нотаріальної уплати, як компенсація 

від ДП «Інформаційно-видавничий центр українського нотаріат». Також у липні на рахунок 

ТЗО «Артур» були здійснені платежі у сумі 25 тисяч 775 гривень. Це вартість авіаквитків для 

поїздки закордон на запрошення нотаріальної палати Грузії. Але вартість авіаквитків у сумі 21 

тисяча 480 гривень була відшкодована на рахунок НПУ за рахунок відділень Одеської, 

Вінницької та Чернігівської областей і двома фізичними особами.

Крім фінансових документів, згідно статуту, ревізійна комісія повинна переглядати і 

протоколи засідань ради. У процесі аналізу протоколів ревізійна комісія побачила, що 

протокол № 12 від 15 серпня 2014 року рада нотаріальної палати прийшла до висновку не 

скликати позачерговий з’їзд нотаріусів з метою делегування до складу вищої кваліфікаційної 

комісії нотаріату, передбаченим положенням про вищу кваліфікаційну комісію нотаріату семи 

нотаріусів. Для цього було зроблено обгрунтування правової позиції нотаріальної палати і
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було затверджено регламент делегування нотаріусів до складу кваліфікаційної комісії 

нотаріату, який був і затверджений на цьому засіданні ради.

Що турбувало ревізійну комісію у такому рішенні? Рада встановила квоту, за якою до 

складу кваліфікаційної комісії нотаріату входять за посадою двоє голів відділень, які є 

членами ради нотаріальної палати, що не узгоджується з підпунктом 14 пункту 5.12 статуту 

НПУ та пунктом І К положення про вишу кваліфікаційну комісію нотаріату.

Згідно пункту 6.1 статуту, передбачено, що структуру ИПУ складають відділення НПУ

в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві та Севастополі. Ці відділення

зареєстровані з ознакою неприбутковості. Прийняття на роботу, звільнення працівників

відділень, податки та фінансова звітність здійснюється за місцем знаходження^регіональних

відділень. Статутом НПУ не передбачено обрання ревізійних комісій у відділеннях, тому

ревізійна комісія провела аналіз доходів та витрат всіх відділень на ^підставі фінансової

звітності та копій документів, що подаються відділеннями до нотаріальної палати України.
>

Перевірка цих документів ревізійною комісією здійснювалася вибірково, у зв’язку з великим 

обсягом цієї роботи і малим складом ревізійної комісії.

У 2014 році до регіональних відділень перераховано: членських внесків 1 мільйон 916, 

7 тисяч гривень, добровільних внесків 79,2 тисяч гривень -  це відділення у Вінницькій, 

Дніпропетровській і Чернігівській областях. Відсотки банку на рахунках, які знаходяться 

кошти -  1,4 тисячі гривень. Разом у відділення в 2014 році поступило 2 мільйони 730 тисяч 

гривень. Кошти фактично використано регіональними відділеннями на утримання апарату, на 

виконання статутних завдань, і ця сума складає 875,6 тисяч гривень. Решта коштів не 

використані в 14-тому році знаходились на рахунках відділень ^  використовувалися у 

наступному періоді, тобто в 2015 році.

Цей же склад ревізійної комісії робив перевірку фінансово-господарської діяльності 

НПУ та відділень у 2015 році. В цей період відповідальними за діяльність палати були: 

президент Василина Наталія Володимирівна, виконавчий директор Долгова Зоя Михайлівна з 

1 лютого 2015 року і головний бухгалтер Сидоренко Ганна Михайлівна. На засіданні 

ревізійної комісії у грудні 2015 року було прийнято рішення про залучення до перевірки 

фінансово-господарської діяльності НПУ та відділень за 2015 рік незалежного аудиту. Але в 

зв’язку з тим, що ревізійна комісія не має повноважень сама укладати договори з 

аудиторськими незалежними фірмами, договір про надання аудити керівництво НПУ уклало з 

ТЗО аудиторська фірма «Фінансовий клуб». Це було 18 грудня 2015 року. Завдання 

виконувалися з 14 січня 2016 по 24 лютого 2016 року. І 29 лютого 2016 року такі звіти були 

отримані НПУ. Тобто ревізійна комісія їх використовувала при складанні оцього звіту.
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У 2015 році кошториси доходів та видатків формувалися три рази, в саме, 16 грудня 

2014 року, 14 вересня 2015 року, це був скорегований кошторис, і 16 грудня 15-го, також 

скорегований кошторис, які, як правило, затверджувались на засіданнях ради нотаріальної 
палати.

Кошторисом доходів та видатків за 2015 рік передбачено отримання членських внесків 

з розрахунку 6 і исяч 92 членів нотаріальної палати. Передбачалося отримати 8 мільйонів 787 

тисяч гривень. Але фактично поступило 5 мільйонів 602, 2 тисячі гривень, що на 36.2 % 

менше, ніж те, що повинно було поступити. З цієї суми перераховано регіональним 

відділенням тільки 2 мільйони 176, 3 тисячі гривень, що складає 38.8 % від загальної суми 

членських внесків, які повинні біли перерахувати з розрахунку 50 %, як це Передбачено 

пунктом 6.6 статуту Нотаріальної палати.

Залишок грошових коштів станом на 31 грудня 2015 року в Нотаріальній палаті 

становив 254,8 тисяч гривень. На сьогоднішній день цей залишок склйдає 300 тисяч 50 

гривень. Залишки коштів відділень становлять: 1 мільйон 255,7 тисяч гривень.

Як витрачалися кошти в 2015 році. В січні 2015 року в штаті апарату НПУ числилося 

25 працівників і поза штатом одна одиниця -  це президент НПУ. І так ці 25 одиниць 

працювали цілий 2015 рік. Тільки у січні 16-го року [чисельність апарату НПУ було скорочено 

до 14-ти працівників. Витрати нотаріальної палати з,а 2015 рік склали 3 мільйони 37,4 тисячі 

гривень. З них на оплату праці, преміювання, грошова винагорода президенту 1 мільйон 478,8 

тисяч гривень Податок на заробітну плату -541,7 тисячі гривень. На відрядження 73,4 тисячі 

гривень. Оренда та експлуатаційні витрати -  1 мільйон 119 тисяч гривень. Оренда приміщень, 

Голосіївська, в січня по червень 2015 року -  454,7 тисяч гривень., по вулиці Горького, 7А, з 

сьомого по дванадцятий місяць 2015 року -  557,2 тисячі гривень.

Використано на канцтовари, господарські потреби, купівлю основних засобів та інше -  

599,8 тисяч гривень. З них: на закупівлю пального -  148,8 тисяч гривень, оренда автомобілів -  

72,3 тисячі гривень, нотаріальні послуги -  25,1 тисяча гривень, послуги охорони -  43, 8 тисяч 

гривень., послуги адвоката 81,5 тисяча гривень, послуги аудиту -  30 тисяч гривень, послуги 

зв’язку, Інтернету та н інше -  34,7 тисяч гривень. Всі ці витрати затверджені відповідними 

наказами, підтверджені договорами та актами надання послуг.

У 2015 році витрачено на виконання статутних завдань 155,5 тисяч гривень. До цієї 

статті видатків віднесено витрати на проведення нарад, семінарів, конференцій, видатки на 

харчування під час здійснення цих заходів. Також всі ці витрати підтверджені договорами, 

актами про надання послуг, прибутковими накладними тощо.
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16 лютого 2015 року рада нотаріальної палати прийняла рішення про створення ТОВ 

«Науково-експертний інститут нотаріальної палати України», яке було зареєстроване у квітні 

2015 року, яке було зареєстроване за адресою вулиця Горького, 7А. І перерахувала 5 тисяч 

гривень у внесок до статутного фонду цього товариства. Фінансово-господарська діяльність 

цього товариства ревізійною комісією не перевірялась, так як керівництво НПУ стверджувало, 

що це самостійна фінансова структура і статутом Нотаріальної палати не передбачено порядку 

її перевірки.

Щодо коштів, які 2015 року перерахованих до регіональних відділень, то ця сума 

складає 2 мільйони 176,3 тисяч гривень. Дані кошти відділеннями використовувались на 

утримання апарату, виконання статутних завдань. Станом на 31 грудня 201 ̂  року сума 

залишків коштів на рахунках регіональних відділень складала 1 мільйон 255 тисяч 88 гривень. 

Ця сума включає в себе і кошти, які знаходяться на рахунках у збанкрутілих у 2015 році 

банках Полтавської, Сумської, Черкаської, Волинської областей. Ця сума складає 251 тисячу 

926 гривень. Ревізійна комісія на протязі 14-го і 15-того років на своїх! засіданнях завжди 

розглядала питання про стан сплати членських внесків. І неодноразово приймала рішення про 

незадовільний стан сплати членських внесків членами нотаріальної палати. Зокрема, було 

наголошено, що головам відділень нотаріальної палати у Дніпропетровській, Донецькій, 

Закарпатській, Івано-Франківській, Київській,, Львівській, Миколаївській, Харківській 

областях не проводиться відповідна робота членами НПУ по сплаті заборгованості, а саме 

основне: недопустимість заборгованості по сплаті членських внесків головами відділень. 

Станом на 9 березня ми переглядали заборгованість і ряд голів відділень мають заборгованість 

по сплаті членських внесків, яка можливо на дату з’їзду вже погашена.

У зв’язку з непоступленням членських внескір у 2015 році Нотаріальна палата не мала 

можливості виконати кошторис доходів, видатків в межах центрального апарату та не 

перерахувала регіональним відділенням належної суми членських внесків, у зв’язку з цією 

заборгованістю у 2 мільйони 217,3 тисячі гривень. Фінансова звітність надає достовірну 

інформацію про фінансовий стан НПУ у межах кошторису. Але ревізійна комісія вважає, що 

членські внески Нотаріальної палати України використовувалися невідповідно до статутних 

завдань, так я к значна частина коштів використана на утримання центрального апарату 

нотаріальної палати і непропорційно мала частина -  2.5 % на виконання статутних завдань.

Це короткий звіт. Більший розгорнутий звіт є по двох роках підписаний усіма членами 

Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії побажала плідної та конструктивної праці, і 

подякувала членам Ревізійної комісії за їхню безоплатну працю.

Голова з’їзду Оніщук О.М. запропонувала обговорити даний звіт.
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Виступали: нотаріуси, які робили свої оцінки та зауваження щодо використання 

коштів.

Виступила: Дунаєвська С.М., яка задала питання скільки разів збиралася Ревізійна 

комісія за ці роки, отримала відповідь 8 разів. Задала питання, що таке статутні завдання в 

рамках витрат, отримала відповідь подивитися Статут НПУ. Задала питання у чому Ревізійна 

комісія побачила конфлікт у делегуванні Радою НПУ до ВККН при МЮУ поставників НПУ, 

якими є Голови Відділень НПУ, отримала відповідь згідно відповідного протоколу Ревізійної 

комісії, у якому зафіксована дана аргументація.

Виступили: з питаннями та репліками Барское А.В., Дьяченко О.О., Кияниця А.Ф., 
Чижмарь К.І., Кот Б.А. ^

Виступив: Сидоренко А.В. з питаннями: чи оприлюднювався звіт Ревізійної комісії на 

сайті НПУ, отримав відповідь, що Ревізійна комісія передала звіт до НПУ та пиляннями 

оприлюднення не займається, чи збиралася Ревізійна комісія з питань їцодо звинувачень 

Президента НПУ Василини Н.В. у розтратах коштів, чому не підтверджені чи не спростовані 

озвучені у ФБ звинувачення Президента НПУ Василини Н.В., - отримав відповідь, що кошти 

витрачалися згідно кошторисів, а інформацією з ФБ Ревізійна комісія не володіє.

Виступила: Чижмарь К.І., яка повідомила, що на ФБ було опубліковано запит на 

отримання публічної інформації з озвучених питань, на які відповіді не було отримано.

1
Голова з’їзду Оніщук О.М. запропонувала затвердити оголошений звіт Ревізійної 

комісії НПУ.

Голосували:

- За-245 Ч"

Проти-24 

Утримались-13

Вирішили: затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії НПУ.

Рішення прийнято.

З Розгляд заяви Президента Нотаріальної палати України Василини Наталії
Володимирівни про дострокове складання гювноважень Президента НПУ та
припинення її повноважень.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., що заява Президента НПУ Василини Н.В. озвучена.
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3 урахуванням попередніх обговорень та пропозицій поставила на голосування питання: 

Задовольнити заяву Президента Нотаріальної палати України Василини Н. В. про 

дострокове складання повноважень Президента НПУ та припинити її повноваження.

Голосували: "

- 3а-253

Проти-19 

Утримались-17

Вирішили: задовольнити заяву Президента Нотаріальної палати України Василини Н. 

В. про дострокове складання повноважень Президента НПУ та припинити її повноваження. 

Рішення прийнято. ^

4 Вибори Президента Нотаріальної палати України.
*

Голова з’їзду Оиіщук О.М. оголосила про заявлених три кандидати в Президенти НПУ: 

Марченко Володимир Миколайович, Сидоренко Андрій Васильович та Бєднов Олександр 

Анатолійович, запропонувала подавати інші кандидатури.

Виступили: нотаріуси, які підтримували того чи іншого кандидата у Президенти НПУ 

(Кормілець М.П., Голяченко М.В., Кирилюк О.Ю., Прохор Л.Є., Савельев А.Ю., Щерба Л.О., 

Кот Б.А., Климчук С.І., Зенікова М.С., Прокоп О.Е., Парамонов О.В,, Мироник В.М., 

Дунаєвська С;М., Довгань О.І, Верповська О.В., Бєлінська К.В, Козлова Н.В., Козаєвц Н.М., 

Попов В.В., Нехимчук К.Б., інші).

Виступив: кандидат у Президенти НГІУ Бєднов О.А., який коротко швучив свою 

програму, відповів на питання, та зняв свою кандидатуру на користь іншого кандидата у 

Президенти НПУ Сидоренка А.В.

Виступив: кандидат у Президенти НПУ Марченко В.М., який коротко озвучив свою 

програму, відповів на питання.

Виступив: кандидат у Президенти НГІУ Сидоренко А.В., який коротко озвучив свою 

програму, відповів на питання.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка зачитала Протокол №2 від 22.04.2016р. 

Лічильної комісії з’їзду про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з 

питання виборів Президента НПУ, до якого внесено два кандидати у Президенти НПУ: 

Марченко В.М., Сидоренко А.В., та запропонувала затвердити цей Протокол.

Голосували:



зо

- За-289

Протн-0 

Утри мал ись-1

Вирішили: затвердити Протокол №2 від 22.04.2016р. Лічильної комісії з’їзду про 

затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з питання виборів Президента НПУ, 

до якого внесено два кандидати у Президенти НПУ: Марченко В.М., Сидоренко А.В.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка оголосилд перерву на обід, пояснила яким чином 

має відбуватися таємне голосування, озвучила інші організаційні питання, поі^я готуються 

бюлетені,

ЗАПРОСИЛА ОТРИМАТИ БЮЛЕТН1 ТА ПРОГОЛОСУВАТИ.
і

Перерва на обід. >

Відбулося таємне голосування.

У перерві нотаріуси обговорювали зміни до Статуту НПУ, Положень НПУ.

Лічильна комісія після перерви внесла урни з бюлетенями для таємного голосування до 

залу та відкрила, підрахувала голоси та підготувала Протокол №3 від 22.04.2016р. про 

результати таємного голосування по виборах Президента НПУ.

V,
Слухали: Голову З’їзду Оніщук О.М., яка запросила Голову Лічильної комісії Леонтьева 

Г.О. для запитання Протоколу №3 від 22.04.2016р. про результати таємного голосування по 

виборах Президента НПУ.

Виступив: Голова Лічильної комісії Леонтьев Г.О. та оголосив, що на з’їзді: 

присутні 308 делегатів,

випущено 350 бюлетенів для таємного голосування (далі-бюлетені), 

отримано 307 бюлетенів, 

погашено 43 бюлетенів,

внесено 2 кандидатури до бюлетенів: Сидоренка А.В., Марченка В.М., 

після відкриття урн: 

дійсні 305 бюлетенів.

Недійсні 2 бюлетені.



Марченко В.М. за 175.

Сидоренко А.В. ча 1 ЗО.

Згідно зі Стату том 111ЇУ Президентом НПУ обрано Марченка Володимира Миколайовича.

Голова з’їзду Оніщук О.М. ставить на голосування затвердження Протоколу №3 від

22.04.2016р. Лічильної комісії з’їзду про результати таємного голосування по виборах
і

Президента ІІПУ, згідно якого обрано Президента НПУ -  Марченко Володимира 

Миколайовича.

Голосували:
- За-271 і

\
Проти-2 

Утримались-3

Вирішили: затвердити Протокол №3 від 22.04.2016р. про результати таємного 

голосування по виборах Президента НПУ, згідно якого обрано Президентом Нотаріальної 

палати України - Марченко Володимира Миколайовича.

Рішення прийнято.

ц
Виступив: 1 [резидент Нотаріальної палати України - Марченко В.М., який подякував 

делегатам за підтримку та запевнив, що буде працювати на користь нотаріальної спільноти

І £
Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка у зв’язку з надходженням письмових 

пропозицій, в тому числі щодо комісії з питань професійної етики НПУ до Редакційної комісіїР
та пізнім часом, запропонувала в цей день задля забезпечення роботи Редакційної комісії 

з’їзду прийняти проект Статуту НПУ за основу.

З огляду на пропозиції змін до Статуту НПУ розгляд питання 4. Обрання

5. Вибори членів комісії з питань професійної етики Нотаріальної палати України.
Питання не розглядалось, оскільки буде вирішуватись по суті у 6 питанні.

6. Затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка оголосила про надходження першої

пропозиції -  проекту Статуту НПУ, напрацьованого Оргкомітетом, яка знаходиться в робочій

31



32

папці делегата, запропонувала взяти за основу. Повідомила, що Дунаєвська С.М. зняла 

пропозицію проекту Статуту НПУ, запропонованого нею.

Голосували: *
- За-244

Проти-19 

Утримались-14

Вирішили: взятті за основу проект Статуту НПУ, підготовлений Оргкомітетом.

Рішення прийнято.

Голова з’їзду Оніщук О.М. оголосила перерву у роботі З’їзду до 23.04.201 бр̂ ., здійснила 

організаційні оголошення, запросила Редакційну комісію опрацювати всі подані пропозиції, 

пропозиції просила подавати у письмовій формі.

Нотаріуси здали електронні пристрої для голосування (пульти). >

День 2. 23 квітня 2016 року.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М., яка оголосила про початок роботи другого дня 

з’їзду, про наявність кворуму для роботи.

Для участі у роботі з‘їзду зареєструвались 282 делегати з’їзду.

Продовжили розглядати питання затвердження нової редакції Статуту НПУ.

Доки працює Редакційна комісія з‘їзду Голова з’їзду Оніщук О.М. внесла пропозицію 

працювати по принципових питаннях, запросила до доповіді та спільної роботи Голову 

Редакційної комісії з’їзду Бадахова Ю.Н. ^

Виступив: Сапко М. з пропозицією Президенту НПУ Марченку В.М. долучитись до 

складу Президії з’їзду. Президент НПУ Марченко В.М. виявив бажання поки попрацювати у 

залі та поспілкуватися з людьми.

Слухали: Голову з‘їзду Оніщук О.М. щодо питання строку повноважень усіх виборчих 

органів НПУ, та наявність двох пропозицій: 4 та 2 роки.

Голосували: за пропозицію - 4 роки:
- За-102 

Проти-152 

Утримались-4
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Рішений ІІС ІфІїІПІМТО.

Голосу шиї її: ні пропозицію - 2 роки:
- За-175 

Проти-84 

Утримались-2

Вирішили: обрати сірок повноважень усіх виборчих органів НПУ для нової редакції 

Статуту IIIІУ - 2 роки

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 
урахуванням прийнятих змін.

Рішеним прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання перебування Президента НПУ у 

штаті НПУ та зупиненням нотаріальної діяльності (не діючий нотаріус) або перебування 

Президен та ПІ ІУ поза штатом НПУ та здійсненням нотаріальної діяльності (діючий нотаріус), 

та наявність 2 пропозицій.

Виступили: члени НПУ: Пилипенко Ю.П., Мироник В.В., Бєднов О.А., Татьяненко 

Т.В., Андрух С.Д., Дунаєвська С.М., інші члени НПУ, які наводили аргументи на підтримку 

однієї або іншої позиції.

З урахуванням обговорень:

Голосували:, за пропозицію викласти третій абзац пункту 5.16 Статуту НПУ: 

Президент Нотаріальної палати України здійснює свої повноваження поза штатом 

Нотаріальної палати України, виконання повноважень президента Нотаріальної палати 

здійснюється в межах професійної нотаріальної діяльності, і президент Нотаріальної палати 

отримує винагороду, тобто не звільнений, а працює нотаріусом (голосування за те, щоб 

президент Нотаріальної палати України залишався працювати нотаріусом).

- За-98

Проти-167 

Утримались-6

Рішення не прийнято.

Голосували: за пропозицію викласти пункт 5.16 проекту Статуту НПУ: На час

виконання повноважень Президент Нотаріальної палати України зобов’язаний зупинити 

нотаріальну діяльність згідно до вимог чинного законодавства і Президент Нотаріальної 

палати України здійснює свої повноваження у штаті Нотаріальної палати України.
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- За-186 

Проти-92

Утримались-8 *

Вирішили: на час виконання повноважень Президент Нотаріальної палати України має 

зупинити на час здійснення своїх повноважень свою нотаріальну діяльність згідно вимог 

чинного законодавства і працювати, здійснювати свої повноваження в штаті Нотаріальної 

палати України.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 
урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято. ^

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання встановлення у новій редакції

Статуту НГІУ вимог до кандидата у Президенти НПУ наявності нотаріального стажу роботи. 

Голова з’їзду Оніщук О.М. повідомила про те, що до Редакційної комісії з’їзду надійшли 

пропозиції: 5 років, 10 років, 10 років, не вказувати такої вимоги. За наявності такої кількості 

пропозицій повідомила про доцільність рейтингового голосування, а саме: всі голосують 

тільки кнопкою «за», і та пропозиція, яка набере більшість голосів вважатиметься прийнятою. 

Голосували: за 5 років.

- За-5 2

Голосували: за 10 років. І

- За-212

Голосували: за пропозицію не вказувати такої вимоги у Статуті НПУ.

- 3а-23. 4

Вирішили: встановити у новій редакції Статуту НПУ вимогу до кандидата у 

Президенти НПУ наявність нотаріального стажу роботи не менше 10 років.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до п. 5.20 Статуту 

НПУ щодо складу Ревізійної комісії НПУ, запропонувала знову голосувати 

рейтинговим голосуванням.

Надійшли пропозиції до Редакційної комісії: 7 членів Ревізійної комісії або по

одному члену із кожного регіону України.



35

Голосували: за пропозицію включити до складу Ревізійної комісії НПУ у кількості по 

одному представнику з кожного регіону.

- 3а-234

Голосували: за пропозицію включити до складу Ревізійної комісії НПУ 7 членів.

За-З6 (до: олосували)

Вирішили: включити до складу Ревізійної комісії НПУ членів у кількості по одному 

представнику з кожного регіону.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 
урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято. ^

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ 

щодо кількісного складу Комісії з питань професійної етики НПУ, запропонувала знову 

голосувати рейтинговим голосуванням. )

Надійшли пропозиції до Редакційної комісії: 11 членів комісії, 15 членів комісії або 

по одному члену із кожного регіону України.

Голосували: за пропозицію включити до складу Комісії з питань професійної етики 
НПУ 11 членів.

- За-91

Голосували: за пропозицію включити до складу Комісії з питань професійної етики 
НПУ 15 членів.

- За- 8 4

Голосували: за пропозицію включити до складу Комісії з питань професійної етики 

НПУ по одному члену із кожного регіону України.

- За-183.

Вирішили: включити до складу Комісії з питань професійної етики НПУ членів у 

кількості по одному представнику з кожного регіону.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.
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Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання розподілу членських внесків у

кошторисах між 111ІУ та Відділеннями. Запропонувала знову голосувати рейтинговим 
голосуванням.

Надійшли пропозиції до Редакційної комісії: 50/50, 60/40, 70/30.

Голосу пал її: за пропозицію 50/50

- За-163 

Голосували: 60/40

- За-98

Голосували: 70/30

- За-92.

Вирішили: залишити існуючий порядок щодо розподілу членських- внесків 50% НПУ 

та 50% Відділенням НПУ. >
і

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НГТУ з 

урахуванням прийня того рішення.

Рішений прийнято.

Відбулося обговорення нотаріусами принципових питань.
Виступили: члени НПУ Андрух С.Д., Варламов О.В., Бєднов О.А„ Киридюк Д.В., 

КузьмічН.В, інші члени НПУ.

Голова з’їзду Оніщук О.М. дає доручення Редакційній комісії доопрацювати проблемні
Чпитання та вирішити.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ 

щодо встановлення пільг зі сплати членських внесків державних нотаріусів до НПУ.

Надійшли пропозиції до Редакційної комісії: державним нотаріусам сплачувати 

членські внески до НПУ у розмірі 50%.

- За-178

- Проти-64 

Утримались-3

Вирішили: надати пільги державним нотаріусам щодо сплати членських внесків у 

розмірі 50% від розміру членського внеску.
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Доручити Редакційнім комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прнПпнгпк змін.

Рішеним ІфНЙИИІО. *

Інші ироію шції знімаються з голосування у зв’язку з прийняттям рішення.

С'лухн.ии| Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ 

щодо розміру с і мій ізі членських внесків нотаріусів до НПУ.

Надійшли пропозиції до Редакційної комісії: встановити розмір членських внесків у 

розмірі одно ї мінімальної заробітної плати встановленої станом на 1 січня поточного року на 

рік. ^

Іолосуиалн;
- За Мі)

Проти-18 ‘

У зримались-З )

ltupiiitii.ini: встановити розмір членських внесків у розмірі однієї мінімальної 

заробїі мої плати незамовленої законодавством станом на 1 січня поточного року на рік.

Доручній Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Ріш ен н я п р и п и н ю .

У зв’язку з прийняттям рішення інші пропозиції з даного питання на голосування не 

ставились.

Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесеннязмін до Статуту НПУ 

щодо складу Ради ГІГІУ.

Висіунали нотаріуси в обговоренні питання.
Голосували: за можливість розглянути пропозицію про збільшення кількісного складу 

Ради НПУ за рахунок представників ВНПУ в м. Києві.

Голосували:
- За-210 

Прози-50 

Утримались-2

Вирішили: розглянути пропозицію про збільшення кількісного складу Ради 1111У за 

рахунок представників ВНПУ в м. Києві. Поставити питання на голосування після 

формулювання питання Редакційною комісією.
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РІіІІСІІІМІ НрІІЙНИ 1 О.

Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання зміни назви НПУ.

Під Редакційної комісії надійшла пропозиція залишити стару назву: Нотаріальна 

палата України

І о чосу вл ип

- Зи-240 
Проти 8 

Утримались-1

Вирішили: залишити стару назву НПУ: Нотаріальна палата України. ^

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.
у.

Рішений нрийняіо. '

)

Слухали: ! олову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція додати до пункту 2.4 підпункт 

наступної редакції: залучає членів НПУ для обговорення проектів нормативно-правових актів, 

в т.ч. у кожному регіоні для узагальнення думки нотаріусів.

Голосували: V

- За-241 
Проти-*)
V с VУтримались-5

Вирішили: додати до пункту 2.4 підпункт наступної редакції: залучає членів НПУ для 

обговорення проектів нормативно-правових актів, в т.ч. у кожному регіоні для узагальнення 

думки нотаріусів.

Доручній Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція замінити п.5.4. и 5.5. проекту Стату ту 

НПУ на пункт наступної редакції: участь у з’їзді може приймати кожен член 1111У. Після
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оприлюднений рішений про проведення з’їзду рада НПУ, або організаційний комітет по 

скликанню з'їзду нотаріусів України відкривають форму електронної реєстрації на участь у 

з’їзді. Адреса для електронної реєстрації зазначається у рішенні про проведення з’їзду. 

Електрона реєстрація закривається не пізніше ніж за 20. днів до дня проведення з’їзду.

Голова з’їзду Оинцук О.М. запропонувала розглянути можливість ставити таке питання 

до розгляду.

І описували:

- 3а-35
- Проти-221

Утримались-3

Рішення не прийнято. Питання розглядатись не буде.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

)

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція доповнити пункт 5.8. Статуту НПУ 

абзацом наступного змісту: голосування може відбуватись за допомогою засобів та систем 

електронного голосування..

Голосували:
- За-250

Проти-4 ії
Утримались-2

Вирішили: доповнити пункт 5.8. Статуту НПУ абзацом наступного змісту:

голосування може відбуватись за допомогою засобів та систем електроіїного голосування.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо можливості розгляду питання внесення

змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція внести зміни до Статуту НПУ щодо 

можливості розгляду питання про проведення з’їздів НПУ щороку.

Голосували:
- За-62
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І Іро ги-183 

У три мались-З

Рішення не прийнято. Питання розглядатися не буде.

Слухали: ['олову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція внесення змін до Статуту НПУ щодо 

складу Ради НПУ: до складу Ради НПУ входять за посадою Президент НПУ, Віце-президент 

та голови відділень НПУ, а також два нотаріуса, обраних відділенням НПУ з чисельністю 
нотаріусів більше 1000.

Голосували: г
- За-170 '

Проти-84

Утримались-3 І

Вирішили: внести зміни до Статуту НПУ щодо складу Ради НПУ: др складу Ради НПУ 

входять за посадою Президент НПУ, Віце-президент та голови відділень НПУ, а також два 

нотаріуса, обраних відділенням НПУ з чисельністю нотаріусів більше 1000.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.

і

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція доповнити пЧтІЗ Статуту НПУ та 

додати речення наступного змісту: проведення засідання Ради НПУ можливе дистанційно 

зокрема в режимі он-лайн, або відео-конференції.

Голосували:
- 3а-235

Проти-19 

Узри мались-1

Вирішили: доповнити п 5.13 Статуту НПУ та додати речення наступного змісту: 

проведення засідання Ради НПУ можливе дистанційно зокрема в режимі он-лайн, або відео- 

конференції.

Доручнім Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту II11У з 

урахуванням прийнятих змін.
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РІіІІСШІИ прийнято.

( 'лухалн: І олову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Віл Редакційної комісії надійшла пропозиція доповнити пункт 5,15 Статуту НПУ 

після слів «Вебсайт НПУ» доповнити словами «не пізніше 10 днів», а саме: рішення ради 

НПУ в обов’язковому порядку розміщується на офіційному сайті НПУ не пізніше 10 днів та з 

моменту їх оприлюднення є обов’язковими для всіх членів НПУ.

Дискусія.

Питання знімається з голосування та відправляється на доопрацювання формулювання 

Редакційною комісією.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

)

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція підпункт 3 пункту 5.7 викласти в 

наступній редакції: «Розглядає та затверджує кошторис НПУ, звіт ревізійної комісії НПУ про 

виконання кошторису, затверджує звіти црезидента НПУ комісії з питань професійної етики 

нотаріусів». Підпункт 4 пункту 5.12 статуту викласти в наступній редакції: «складає щорічний 

кошторис НПУ, який передбачає розмір грошової винагороди «заохочення» президенту НПУ, 

розмір відшкодування понесених витрат членами НПУ». уі
Г олосували:

- За-68

- Проти-136 4

Утримались-40

Рішення не прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція №1 в пункті в 5.26 Статуту НПУ 

виключити вимоги щодо необхідності наявності стажу нотаріальної діяльності членів Комісії 

з питань професійної етики НПУ.

Голосували:
- За-103 

Проти-144 

Утримались-0
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І’ІІІІСІІШІ не прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Під Редакційної комісії надійшла пропозиція №2 встановити в п. 5.26 Статуту НПУ 

вимоги до членів Комісії з питань професійної етики щодо наявності стажу нотаріальної 

діяльності не менше 10 років,

Голосували:
- За-162

Проти-78 • ^

Утримались-7

Вирішили: встановити в п. 5.26 Статуту НПУ вимоги до членів Комісії з питань
У.

професійної етики щодо наявності стажу нотаріальної діяльності не менше 10 років.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.

Виступи нотаріусів.

Виступив: Андрух С.С. з пропозиціями затвердження регламенту та порядку? обрання, 

делегування членів НПУ до ВККН при МЮУ, інші нотаріуси.

За результатами обговорення знято з розгляду питання щодо членів ВККН при МЮУ з
Vогляду на те, що строк повноважень членів ВККН при МЮУ не закінчився, та пропозиція не 

узгоджується з вимогами чинного законодавства.

Виступила: Віце-президент НПУ Кохан Г.Л., яка звернулася до делегатів з проханням 

зняти питання про обрання Віце-президента НПУ, оскільки вбачає неконструктивний підхід 

до вирішення цього питання та невідповідність вимогам Статуту НПУ, а також заявила, про 

відсутність підстав для переобрання.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до прийнятого

рішення про внесення змін до Статуту НПУ щодо Президента НПУ, а саме: надання 

альтернативи Президенту НПУ бути діючим нотаріусом або працювати у штаті ІІГІУ як 

недіючий нотаріус у зв’язку з вимогами МСН.
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Виступила: Дунаєвська С.М., яка підтримала клопотання О. А. Бєднова переглянути 

дане рішення з’їзду, навела аргументи.

І «.посували за можливість поставити питання про переголосування даного 

рішення з’їзду та внести у нього зміни:
- За-158 

І 1роти-96 

Утримались-6

Вирішили: переглянути прийняте рішення з’їздом: викласти пункт 5.16 проекту 

Статуту МНУ: Президент Нотаріальної палати України зобов'язаний зупинити нотаріальну 

діяльність згідно до вимог чинного законодавства і Президент Нотаріальної палати України 

здійснює свої повноваження у штаті Нотаріальної палати України.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати пропозиції для їх розгляду з’їздом.

Рішення прийнято. >

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення прикінцевих положень 

до Статуту НПУ.

І

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція викласти пункт Прикінцевих положень 

Статуту НПУ в наступній редакції: «Якщо на з’їзді обирається Президент та або Віце-і
президент, та/або інші органи НПУ та одночасно приймаються статутні установчі документи в 

новій редакції, то на обраних Президента, Віце-президента, та інші органи НПУ

розповсюджуються всі норми, передбачені прийнятими статутними установчими

документами.

Голосували:
- За-227 

Проти-14 

Утримались-2

Вирішили: викласти пункт Прикінцевих положень Статуту НПУ в наступній редакції: 

«Якщо на з’їзді обирається Президент та або Віце-президент, та/або інші органи НПУ та 

одночасно приймаються статутні установчі документи в новій редакції, то на обраних 

Президента, Віце-Президента, та інші органи НПУ розповсюджуються всі норми, передбачені 

прийнятими статутними установчими документами.
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Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято. '

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція виключити з проекту Статуту НПУ, 

запропонованого Оргкомітетом підпункт номер 11 пункту 5.7 щодо повноважень з’їзду -  

обирати та делегувати нотаріусів до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві 

юстиції України, а відповідно послідовно виправити нумерацію підпунктів.  ̂

Голосували:
- За-218

ГІроти-20 ■

Утримались-6 >

Вирішили: виключити з проекту Статуту НПУ, запропонованого Оргкомітетом, 

підпункт номер 11 пункту 5.7 щодо повноважень з’їзду -  обирати та делегувати нотаріусів до 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України, а відповідно 

послідовно виправити нумерацію підпунктів.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція включити до п. 5.12 до повноважень
V

Ради НПУ підпункт 29 -  повноваження обирати та делегувати нотаріусів до Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України, а відповідно послідовно 

виправи ти нумерацію підпунктів.

Голосували:
- За-241 

Проти-5 

Утримались-4

Вирішили: включити до п. 5.12 до повноважень Ради НПУ підпункт 29 -  повноваження 

обирати та делегувати нотаріусів до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві 

юстиції України, а відповідно послідовно виправити нумерацію підпунктів.

Рішення прийнято.
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Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до Статуту НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла сформульована пропозиція щодо вимог до 

Президента НПУ, викласти вимоги в наступній редакції: «Виконання повноважень

Президента НПУ здійснюється у межах професійної нотаріальної діяльності. Президент НПУ 

отримує щомісячну винагороду, в період здійснення своїх повноважень Президент НПУ може 

зупинити нотаріальну діяльність згідно з вимогами чинного законодавства України. У такому 

випадку Президент НПУ здійснює свої повноваження в штаті НПУ.»

Голосували:
- За-211 ^

Проти-30

Утримались-9
у.

Вирішили: викласти вимоги до Президента НПУ щодо його нотаріальної діяльності в 

наступній редакції: Виконання повноважень Президента НПУ здійснюється у межах 

професійної нотаріальної діяльності. Президент НПУ отримує щомісячну винагороду, в період 

здійснення своїх повноважень Президент НПУ може зупинити нотаріальну діяльність згідно з 

вимогами чинного законодавства України. У такому випадку Президент НПУ здійснює свої 

повноваження в штаті НПУ.»

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін. ї

Рішення прийнято.

VСлухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо затвердження нової редакції Статуту НПУ 

в цілому з урахуванням усіх змін.

І олосуиали:

- 3а-243 

ІІроти-3 

Утрнмались-2

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту НПУ в цілому.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з 

урахуванням прийнятих змін.

Рішений прийнято.
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Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо необхідності надання повноважень

Редакційній комісії з’їзду відредагувати проект нової редакції Статуту НПУ, який був взятий 

за основу, з урахуванням усіх прийнятих з’їздом змінпга з застосуванням аудіо і відео запису, 

який був здійснений в залі під час прийняття рішень. ■.

Голосували:
- За-245 

Проти-0 

Утримались-0

Вирішили: надати повноваження Редакційній комісії з’їзду відредагувати проект нової

редакції Статуту НПУ, який був взятий за основу, з урахуванням усіх прийнятих? з’їздом змін
. . .  „ . . .. і •та з застосуванням аудю і відео запису, який був здійснений в залі під час прийняття рішень.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції Статуту НПУ з

урахуванням прийнятих змін. І

Рішення прийнято. )

7 . Затвердження нової редакції типового Положення про Відділення Нотаріальної 
палати України.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.2. типового ЦоложенняІ
про Відділення НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція викласти абзЬц 4 п. 3.2. типового 

Положення про Відділення НПУ в наступній редакції: «У разі, якщо загальні збори 

нотаріусів Відділення НПУ, не відбулися через відсутність кворуму, Правління Відділення 

НПУ мас право прийняти рішення про проведення Загальних зборів нотаріусів Відділення 

ГІІІУ шляхом електронного голосування в порядку, який затверджується Правлінням 

Відділення ІIIІУ».

І 'олосували:
- За-219

11роти-22 
У тримались-6

Вирішили; викласти абзац 4 п.3.2. типового Положення про Відділення НПУ в 
наступній редакції: «У разі, якщо загальні збори нотаріусів Відділення НПУ, не відбулися
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через відсутність кворуму, Правління Відділення НПУ має право прийняти рішення про 

проведення Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ шляхом електронного голосування в 

порядку, який затверджується Правлінням Відділення НПУ»г 

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Онігцук О.М. щодо внесення змін до п. 3.2. типового

Положення про Відділення

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція в останньому реченні абзацу 4 п.3.2

- За-179

Проти-5 >

Утримались-3

Вирішили: в останньому реченні абзацу 4 п.3.2 типового Положення про Відділення 

НПУ замінити 1/4 (одна четверта) на 1/3 (одну третю).
Рішення прийнято.

Виступили нотаріуси з питанням переголосувати дане питання після обговорення, 
оскільки немає правильного розуміння.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. поставила на голосування питання чи є

необхідність переголосувати дане питання.

- За-72

- Проти-125 

Утримались-8

Рішення не прийнято.

Слухали: І олову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.4. типового Положення 

про Відділення НПУ щодо способу голосування на Загальних зборах Відділення НПУ та

типового Положення про Відділення НПУ замінити 1/4 (одна четверта) 
третю).

Голосували:

Ч

Голосували:

питань.



48

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція щодо виключення частини 2 або абзацу 2 

п 3.4. проекту.типового Положення про Відділення НПУ.

Голосували:
- За-153 

Проти-52 

Утримались-11

Вирішили: виключити абзац 2 п 3.4. типового Положення про Відділення НПУ.

Рішення прийнято.

Виступили нотаріуси з питанням переголосувати дане питання після обговорення.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. поставила на голосування питання чи є
У.

необхідність переголосувати дане питання.

Голосували за перегляд: '

- 3а-131 

Проти-80 

Утримались-11

Рішення не прийнято.

Слухали; Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.4. типового Положення 

про Відділення щодо способу голосування на Загальних зборах Відділення НПУ та питань.

V
Від Редакційної комісії надійшла пропозиція щодо викладення частини 2 або абзацу 2 

п 3.4. проекту типового Положення про Відділення НПУ в наступній редакції: «Рішення 

Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ про обрання та дострокове відкликання Голови 

Відділення ПГІУ, Заступника Голови Відділення НПУ, та членів Правління Відділення НПУ 

приймаються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів нотаріусів присутніх 
на зборах».

Голосували:
- За-144 

Проти-67 

Утримались-1

Вирішили: викласти частину 2 або абзацу 2 п 3.4. типового Положення про Відділення 

НПУ в наступній редакції: «Рішення Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ про обрання



та дострокове відкликання Голови Відділення НПУ, Заступника Голови Відділення НПУ, та 

членів Правління Відділення НПУ приймаються шляхом таємного голосування простою 

більшістю голосів нотаріусів присутніх на зборах».

Рішення прийнято.

Виступили нотаріуси з питанням переголосувати дане питання після обговорення.

Голова з’їзду Оніщук О.М. у зв’язку з тим, що питання викликає спори, для його 

остаточного вирішення, ставить дві спірні пропозиції на голосування для остаточного 

вирішення питання по суті. ^

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.4. типового

Положення про Відділення щодо способу голосування на Загальних зборах’ Відділення НПУ 

та питань.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція щодо виключення частини 2 або абзацу 

2 п 3.4. проекту типового Положення про Відділення НПУ.

Голосували: ,
- За-60 

Проти-163

Утримались-6 !

Рішення не прийнято.

V
Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.4. типового Положення 

про Відділення щодо способу голосування на Загальних зборах Відділення НПУ та питань.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція викласти частину 2 або абзацу 2 п 3.4. 

типового Положення про Відділення НПУ в наступній редакції: «Рішення Загальних зборів 

нотаріусів Відділення НПУ про обрання та дострокове відкликання Голови Відділення НПУ, 

І Заступника Голови Відділення НПУ, та членів Правління Відділення НПУ приймаються 

|  шляхом таємного голосування простою більшістю голосів нотаріусів присутніх на зборах».

Голосували:
- За-191 

Проти-53 

Утримались-2

Рішення прийнято.
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Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п.п. 4 п. 3.7 типового

Положення про Відділення НПУ. ’

Від Редакційної комісії надійшло три пропозиції доповнити п.п. 4 п. 3.7 типового 

Положення про Відділення НПУ словами: до першого грудня поточного року на наступний 

рік подає його на затвердження Раді НПУ та оприлюднює його на веб сайті Відділення 

наступного дня після прийняття.

Голосували:
- За-61 

Проти-158 

Утримались-15

Рішення не прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніїцук О.М. щодо внесення змін до п.п. 8 пункту 3.7 типового 

Положення про Відділення НПУ.

Від Редакційної комісії надійшло три пропозиції доповнити до п.п. 8 пункту 3.7 

типового Положення про Відділення НПУ щодо строку звітності Правління Відділення ГІПУ.

Голосували за пропозицію №1 доповнити підпункт 8 пункту 3.7. типового Положення 

про Відділення ППУ словами: «раз на місяць звіт про витрачанні коштів відділення

оприлюднює на веб-сайті відділення».
Л V- За-91

Проти-124 

Утримались-6

Рішення не прийнято.

Голосували за пропозицію №2 доповнити підпункт 8 пункту 3.7. типового Положення 

про Відділення НПУ словами: «оприлюднює звіт Правління Відділення НПУ за 10 днів до 

проведення Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ на вебсайті Відділення».

- За-142

- Проти-80 

Утримались-9
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Вирішили: доповнити підпункт 8 пункту 3.7, типового Положення про Відділення НПУ 

словами: «оприлюднює звіт Правління Відділення НПУ за 10 днів до проведення Загальних 

зборів нотаріусів Відділення НГІУ на вебсайті Відділення».

Рішення прийнято. >

У зв’язку з прийняттям рішення третя пропозиція не ставиться на голосування.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п.п. 13 та п.п. 17 пункту 3.7 
типового Положення про Відділення НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція доповнення п.п. 13 та п.п. 17 пункту 3.7 

типового Положення про Відділення словами «не за рахунок членських внесків». Редакційна 

комісія ставить на голосування зняття цієї пропозиції з голосування.

Голосували:

- За-206
Проти-1 І ї

Утри мал иеь-4

Вирішили: зняти дану пропозицію з розгляду та голосування.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.8 типового Положення 

про Відділення. І

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція №1 викласти п. 3.8. типового Положення 

про Відділення НПУ в наступній редакції: «3.8. Очолює Правління Голова Відділення НПУ, 

який обирається Загальними зборами нотаріусів Відділення НПУ, з числа нотаріусів строком 

на 2 роки та здійснює свої повноваження на громадських засадах, та поза штатом Відділення 
НПУ».

Голосували:
- За-173 

Проти-15 

Утримались-11

Вирішили: викласти п. 3.8. типового Положення про Відділення НПУ в наступній 

редакції: «3.8. Очолює Правління Голова Відділення НПУ, який обирається Загальними 

зборами нотаріусів Відділення НПУ, з числа нотаріусів строком на 2 роки та здійснює свої 

повноваження на громадських засадах, та поза штатом Відділення НПУ».
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Рішення прийнято.

і к
Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.8 типового Положення 

про Відділення.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція №2 викласти п. 3.8. типового Положення 

про Відділення НГІУ в наступній редакції: «3.8. Очолює Правління Голова Відділення МНУ, 

який обирається Загальними зборами нотаріусів Відділення НПУ, з числа нотаріусів, які 

здійснюють свою нотаріальну діяльність останні 10 років, строком на 2 роки та здійснює свої 

повноваження на громадських засадах, та поза штатом Відділення НПУ ». '

Голосували:
- За-91

Проти- 111 ,

УтрималисьЮ

Рішення не прийнято.

Виступили: нотаріуси з пропозицією уважно переглянути зміни, які були прийняті до п. 

3.4. типового І Іоложення про Відділення НПУ, оскільки прийняті зміни буде дуже важко 

виконати. Обрати членів Правління таємним голосуванням буде технічно дуже складно.
І

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання можливості переголосування та

внесення змін до рішення з’їзду внести зміни до пункту 3.4. типового Положення про 

Відділення НПУ з метою встановити такий порядок: обрання 1а відкликання Голови 

Відділення НПУ та Заступника Голови Відділення НПУ здійснюється таємним способом 

голосування, а членів Правління Відділення НПУ -  таємним або відкритим способом 

голосування.

Голосували:

- За-151 

Проти-73 

Утримались-4

Вирішили: переглянути дане питання та внести, у разі аргументованої потреби, до нього 

Ііміни.

Рішення прийнято.
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Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо питання внесення змін до рішення з’їзду

внести зміни до пункту 3.4. типового Положення про;Відділення НПУ з метою встановити 

такий порядок: обрання та відкликання Голови Відділення НПУ та Заступника Голови 

Відділення НПУ здійснюється таємним способом голосування, а членів Правління Відділення 

НПУ -  таємним або відкритим способом голосування.

Голосували:
- За-188 

ГІроти-40 

Утримались-4

Вирішили: внести зміни до рішення з’їзду внести зміни до пункту 3.4. типового 

Положення про Відділення НПУ з метою встановити такий порядок: обрання та відкликання 

Голови Відділення НПУ та Заступника Голови Відділення НПУ здійснюється таємним 

способом голосування, а членів Правління Відділення НПУ -  таємним або відкритим 

способом голосування, що визначається Загальними зборами нотаріусів Відділення НПУ.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції типового Положення 

про Відділення НПУ з урахуванням прийнятих змін.

Рішений прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо внесення змін до п. 3.3 типового Положення 

про Відділення НПУ щодо розширення компетенції Загальних зборів нотаріусів Відділення 

НПУ.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція доповнити п. 3.3. типового Положення 

|про Відділення НПУ підпунктом щодо розширення повноважень Загальних зборів нотаріусів 

ІВідцілення НПУ, а саме: доповнити до компетенції Загальних зборів нотаріусів Відділення 

І111У повноваженням: обрання кандидатур, які будуть розглядатись Радою НПУ для 

Цделегування у члени Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції 
України.

Г олосували:
- За-224 

ГІроти-6

- Утримались-3

Вирішили: доповнити п. 3.3 типового Положення про Відділення НПУ підпунктом щодо 

розширення повноважень Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ, а саме: доповнити до 

Компетенції Загальних зборів нотаріусів Відділення НПУ повноваженням: обрання
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кандидатур, які будуть розглядатись Радою НПУ для делегування у члени Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.

Доручити Редакційній комісії доопрацювати цей пункт типового Положення про 

Відділення НПУ в такому контексті, щоб до компетенції Загальних зборів нотаріусів 

Відділення НПУ входило право обирати кандидатів, з яких будуть делегуватись Радою НПУ у 

члени Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (в т.ч. 

впорядкувати нумерацію пунктів).

Рішення прийнято.

Слухали: 1’олову з’їзду Оніщук О.М. щодо можливості розгляду пропозиції про

внесення змін до п.п. 6 пункту 3.12 типового Положення про Відділення НЦУ щодо обрання 

нотаріусів для участі у перевірках.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція передбачити у п.3.12.6, що для участі у 

перевірках направляються нотаріуси із числа обраних на чергових Загальних зборах нотаріусів 

Відділення 111ІУ, які відповідають кваліфікаційним вимогам до перевіряючих, і обираються у 

кількості на с ірок повноважень, що визначені загальними зборами».
І

Голосували:
- За-55 І

Прози-147 

Утримались-1

Рішення не прийнято. Пропозиція знімається з розгляду.

Слухали: Король О., яка задала питання Голові з’їзду Оніщук О.М., якщо строк 

повноважень для Голів Відділень прийнято змінити у новій редакції типового Положення про 

Відділення НПУ на 2 роки, то як будуть працювати обрані Голови Відділень НПУ до з'їзду, та 

врегулювати дане питання в разі потреби.

1
Голова з’їзду Оніщук О.М. повідомила, що в даному випадку прийняті зміни не можуть 

діяти у зворотньому напрямку в часі. Голови Відділень НПУ, обрані до даного з’їзду на 4 

роки, продовжують працювати до завершення строку, на який вони були обрані, а також те, 

Що питання додаткового врегулювання та голосування не потребує. Голови Відділень НПУ,
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які будуть обрані по новій редакції типового Положення про Відділення НПУ, працюватимуть 

2 роки.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. щодо необхідності прийняття нової редакції
типового Положення про Відділення НПУ в цілому.

Від Редакційної комісії надійшла пропозиція прийняти на основі проекту нової 

редакції типового Положення про Відділення НПУ, підготовленого Оргкомітетом, з 

урахуванням прийнятих з’їздом змін, - типове Положення про Відділення Нотаріальної палати 

України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, в цілому, та 
затвердити його.

с
Голосували:

- За4226 }

Проти-3

Уіримались-2

Вирішили: прийняти на основі проекту нової редакції типового Положення про 

Відділення НПУ, підготовленого Оргкомітетом, з урахуванням прийнятих з’їздом змін, - 

типове Положення про Відділення Нотаріальної палати України в Автономній республіці 

Крим, областях, містах Києві, Севастополі, в цілому, та затвердити його. \

Доручити Редакційній комісії доопрацювати проект нової редакції типового Положення 
про Відділення НПУ з урахуванням прийнятих змін.

Рішення прийнято.
ч,

8. Затвердження Порядку сплати та використання членських внесків.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. про те, що порядок сплати членських внесків 

визначено окремим розділом 7 у новій редакції Статуту НПУ, а тому необхідності у прийнятті 

нової редакції або існуванні Порядку сплати та використання членських внесків, як окремого 

документа, немає.

Внесла пропозицію скасувати діючий Порядок сплати членських внесків, затверджений 

Першим установчим з’їздом нотаріусів України 10.04.2013р.

Голосували:
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- 3а-213 

Проти-1

Утримались-5 1

Вирішили: скасувати діючий Порядок сплати членських внесків, затверджений Першим 

установчим з’їздом нотаріусів України 10.04.2013р.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. про необхідність врегулювати питання з

дообранням в регіонах, які не представлені на сьогодні в комісіях, членів Ревізійної комісії та 

Комісії з питань професійної етики НПУ, яка запропонувала Нехимчуку К.Б. сформулювати 

відповідне доручення Головам Відділень НПУ.

4.
Виступив: Пехимчук К.Б, який вніс з’їзду пропозицію: доручити Головам Відділень НПУ 

у строк до І жовтня 2016 року провести Загальні збори нотаріусів Відділень НПУ, на яких 

вирішити питання виборів представника Відділення НПУ для роботи в Комісії з питань 

професійної етики НПУ, для роботи в Ревізійній комісії НПУ, виборів Заступника Голови 

Відділення ІIIІУ, з урахуванням членів Комісії з питань професійної етики НПУ та Ревізійної 

комісії НІ ІУ, чиї повноваження не закінчені, які є представниками регіонів.

Голосували:
- За-224 І

ІІроти-6

Утримались-0
V.

Вирішили: доручити Головам Відділень НПУ у строк до 1 жовтня 2016 року провести 

Загальні збори нотаріусів Відділень НПУ, на яких вирішити питання виборів представника 

Відділення НПУ для роботи в Комісії з питань професійної етики НПУ, для роботи в 

Ревізійній комісії НПУ, виборів Заступника Голови Відділення НПУ, з урахуванням членів 

Комісії з питань професійної етики НПУ та Ревізійної комісії НПУ, чиї повноваження не 

закінчені, які є представниками регіонів.

Рішення прийнято.

9. Різне.

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. про необхідність визначитися, які питання

необхідно включити до питання 9. «Різне» Порядку денного з’їзду.
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Виступив: Лосєв В. В., який запропонував включити до цього питання: Питання про 

обрання Віце-Президента НПУ.

Голосували: 1
- 3а-153 

Проти-78 

Утримались-3

Вирішили: включити до питання 9 «Різне» Порядку денного з’їзду питання про обрання 

Віце-Президента НПУ.

Рішення прийнято.

ї
Виступив: Доброльожа В.В., який запропонував включити до цього питання: Питання 

несанкціонованих доступів до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства Юстиції України, 

необхідності терміново реагування нотаріальної спільноти з метою підвищення захисту 

інформації, яка зберігається в даних реєстрах, захисту постраждалііх колег-нотаріусів, 

розробки низки заходів, пропозицій із активної протидії несанкціонованому доступі до ДРРП. 

Голосували:
- За-180 

Проти-42 

Утримались-2

Вирішили: включити до питання 9 «Різне» Порядку денного з’їзду. V

Рішення прийнято.

Ч.Виступив: Пехимчук К.Б., який запропонував виключити з 9.питання «Різне» питання 

про обрання Віце-президента.

Голосували:
- За-136 

Проти-92 

Утримались-8

Рішення не прийнято.

Пропозиція члена НПУ Чижмарь К.І. про включення у питання «Різне» питання 

| затвердження Програми діяльності НПУ знята з обговорення у зв’язку з тим, що на дату 

проведення з’їзду проект програми для розгляду з’їздом не підготовлено.

ІЙіМІІ
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Пропозиція, яка надійшла до Президії у письмовому вигляді без підпису, про включення 

у питання «Різне», питання прийняття рішення ініціювання змін до Закону України «Про 

нотаріат», знята з обговорення у зв’язку з тим, що це не повноваження з’їзду.

Виступи нотаріусів щодо питання обрання Віце-президента НПУ.

Віце-президент НПУ Кохан Г.Л. робить усну заяву про дострокове складення 

повноважень.

II

Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. про розгляд питання про обрання Віце-президента 

у питанні «Різне», запитала у делегатів, які будуть пропозиції.

Надійшла одна пропозиція -Оніщук О.М.

Оніщук О.М. подякувала за довіру та зняла свою кандидатуру, в зв'язку з тим, що не 

вбачає за таких обставин можливості балотуватись на дану посаду та задля уникнення 

І спекуляцій та псування результатів з’їзду, для проведення якого було докладено стільки 

зусиль.

У зв’язку з відсутністю інших пропозицій щодо кандидатур па посаду Віце-президента 

питання про обрання Віце-президента знято з розгляду.

І
Слухали: Голову з’їзду Оніщук О.М. про розгляд наступного питання з питання 9.

Різне» з’їзду щодо несанкціонованих доступів до електронних реєстрів МЮУ,

|  Виступив: Доброльожа В. В., який звернувся до з’їзду з аргументами та проблематикою, 

І якою стикнулися нотаріуси Житомирщини, Рівненщини, інших областей України з даного 

питання, з пропозицією прийняти відповідну резолюцію з’їзду нотаріусів України Міністру 

юстиції. Міністру внутрішніх справ, СБУ, НАІС, відповідним комітетом Верховної ради 

України. Вищої Ради юстиції про необхідність невідкладного вжиття комплексу заходів для 

підвищення ступеня захисту інформації яка міститься в єдиних та державних реєстрах 

Міністерства юстиції України, правового захисту нотаріусів, які постраждали від 

несанкціонованого втручання у їх роботу, рекомендувати Президенту НГІУ та раді НПУ 

Ігворити постійно діючий орган НПУ комісію з питань кібербезпеки.

Голосували:
- За-190 

Проти-2 

Утримались-0






