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Рішення 

(Протокол № 30) 
засідання Ради Нотаріальної палати України 

 
 
м. Київ                                      31 травня 2016 року 

      
Присутні 

 члени Ради НПУ: 
В.М. Марченко, В.І. Майструк (заступник голови 
відділення у Вінницькій області), Н.В. Курта, 
В.Я. Сєтак, Л.С.Масловець, К.А. Дерун, Т.М. Балик, 
О.В. Бояківський, К.Б. Нехимчук, Т.П. Левенець, 
Л.Б. Гура, І.М. Бернацька, Л.В. Ворошина,  
О.Д. Чуєва, О.А. Негра,  А.А. Оксанюк,  
М.Є. Терещенко, Н.З. Блауш, А.В. Сидоренко 

 
   
 

Запрошені 
Виконавчий директор  

Нотаріальної палати України - З.М. Долгова 
 
 
Головуючий: В.М. Марченко 
Секретар:       К.А. Дерун 

 

 
1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність погашення 
заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ.  
УХВАЛИЛИ:  

1. Головам відділень НПУ терміново до 20 червня 2016 року  активізувати роботу на 
місцях та посилити контроль за сплатою членських внесків нотаріусами.  

2. Головам відділень НПУ провести роз’яснювальну роботу серед нотаріальної 
спільноти відповідних регіонів для негайного погашення заборгованості, яка є у нотаріусів 
по слаті членських внесків до НПУ станом на 1 червня 2016 року. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність створення Комісії НПУ з 
питань запобігання та протидії кіберзлочинності, а також затвердження складу та Положення 
Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності.  
УХВАЛИЛИ:  

1. Створити нову постійно діючу Комісію НПУ з питань запобігання та протидії 
кіберзлочинності.  

2. Затвердити склад Комісії НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності в 
кількості 12 осіб: 

1) Козаєва Наталія Миколаївна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу; 

2) Наявко Ігор Миколайович, приватний нотаріус Нікопольського міського 
нотаріалдьного округу Дніпропетровської області; 

3) Сперчун Олександр Олександрович, приватний нотаріус Херсонського мвського 
нотаріального округу; 
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4) Бадахов Юрій Назірович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу; 

5) Доброльожа Віктор Віталійович, приватний нотаріус Житомирського міського 
нотаріального округу; 

6) Стражник Тетяна Олексіївна, приватний нотаріус Житомирського міського 
нотаріального округу; 

7) Фріс Ігор Павлович, приватний нотаріус Івано-Франківського міського 
нотаріального округу; 

8) Сейдалієв Денис Сейтметович  
9) Донченко Олена Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу; 
10) Котлярова Тетяна Іванівна, приватний нотаріус Бориспільського міського 

нотаріального округу Київської області; 
11) Бовбалан Надія Ростиславівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу; 
12) Іценко Оксана Григорівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу.  
3. Затвердити Положення Комісії НПУ з питань запобігання та протидії 

кіберзлочинності. 
Рішення прийнято 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову відділення НПУ в Сумській області Ворошину Л.В. щодо 
використання сторонньою особою логіну та пароля приватного нотаріуса Сумського 
міського нотаріального округу Ассорі О.Ю. для внесення змін до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.  
УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію Ворошиної Л.В. для унеможливлення в подальшому 
незаконного відчуження нерухомого майна.  

2. У разі отримання інформації про вчинення незаконних дій в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно головам відділень НПУ негайно повідомляти про такі 
випадки нотаріусів області та голів відділень НПУ з приміткою: «для обмеженого 
користування та не розповсюджувати в ЗМІ». 
Рішення прийнято одноголосно 
 
4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження Положення про 
Ревізійну комісію Нотаріальної палати України із змінами та доповненнями. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Нотаріальної палати України із 
змінами та доповненнями. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження Положення про 
Комісію з питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України та Регламенту 
Комісії з питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України із змінами та 
доповненнями. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Комісію з питань професійної етики нотаріусів 
Нотаріальної палати України та Регламенту Комісії з питань професійної етики нотаріусів 
Нотаріальної палати України із змінами та доповненнями. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та голову відділення НПУ в Черкаській 
області Терещенко М.Є. про відзначення та заохочення члена НПУ Подякою НПУ з нагоди 
ювілею – 60 річчя з дня народження, приватного нотаріуса Тальнівського районного 
нотаріального округу Черкаської області Власенко Н.С.. 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Приватного нотаріуса Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської 
області Власенко Н.С. відзначити Подякою НПУ з нагоди ювілею – 60 річчя з дня 
народження. 

2. За дорученням Президента НПУ Марченко В.М.  голові відділення НПУ в 
Черкаській області Терещенко М.Є. організувати вручення заохочення члену НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
7. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та голову відділення НПУ в Одеській 
області Левенець Л.П. про відзначення та заохочення члена НПУ Подякою НПУ з нагоди 
ювілею – 50 річчя з дня народження, приватного нотаріуса Біляївського районного 
нотаріального округу Одеської області Шустової Н.С.. 
УХВАЛИЛИ:  

1. Приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу Одеської області 
Шустової Н.С.. відзначити Подякою НПУ з нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження. 

2. За дорученням Президента НПУ Марченко В.М. голові відділення НПУ в Одеській 
області Левенець Т.П. організувати вручення заохочення члену НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
8. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та голову відділення НПУ в Запорізькій 
області Масловець Л.С. про відзначення та заохочення члена НПУ з нагоди ювілею – 60 
річчя з дня народження, приватного нотаріуса Новомиколаївського районного нотаріального 
округу Запорізької області Моргунова О.В.. 
УХВАЛИЛИ:  

1. Приватного нотаріуса Новомиколаївського районного нотаріального округу 
Запорізької області Моргунова О.В. відзначити нагрудним знаком «За самовіддане 
служіння ідеалам професії» з нагоди ювілею – 60 річчя з дня народження. 

2. За дорученням Президента НПУ Марченко В.М. голові відділення НПУ в 
Запорізькій області Масловець Л.С. організувати вручення заохочення члену НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
9. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з інвалідністю, у зв’язку 
з хворобою. 
УХВАЛИЛИ: Звільнити від сплати членських внесків: 
 у зв’язку з декретною відпусткою: 
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Охріменко О.О.  у зв’язку 
з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною (з 26 січня 2016 року по 31 грудня 2016 
року). 
 у зв’язку з інвалідністю: 
- державного нотаріуса Кам'янсько-Дніпровської ДНК Запорізької обл. Чайки Т.П. 
інвалідність ІІ групи (онкологія) безстроково. 
 у зв’язку з хворобою: 
приватного нотаріуса Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області 
Буланкіної С.М. у зв’язку з хворобою (виявлення злоякісна пухлина молочної залози) (на 
2016 рік). 
Рішення прийнято одноголосно 
 
10. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про виключення з числа членів НПУ 
приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької обл. 
Зубової А.О. у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності з 03 квітня 2016 року. 
УХВАЛИЛИ:  
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1. Виключити з числа членів НПУ приватного нотаріуса Мелітопольського міського 
нотаріального округу Запорізької області Зубової А.О. у зв’язку з припиненням нотаріальної 
діяльності з 03 квітня 2016 року. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності припинити нарахування членських 
внесків Зубовій А.О.  
Рішення прийнято одноголосно 
 
Різне 
11. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та голову відділення НПУ в м. Києві 
Сидоренка А.В. про шляхи реалізації Резолюції позачергового З’їзду  нотаріусів України від 
22-23 квітня 2016 року з приводу низки сторонніх втручань до ДРРП шляхом використання 
логіну, пароля, ключа ЕЦП нотаріуса та заходи протидії кіберзлочинам у сфері державної 
реєстрації прав. 
УХВАЛИЛИ:  

1. Доручити Компанії з розробки програмного забезпечення запропонувати додаткові 
шляхи захисту нотаріусів для користування Єдиними та Державними реєстрами.  

2. До 03 червня 2016 року Компанії розробнику програмного забезпечення спільно з 
НПУ підготувати звернення/обґрунтування до МЮУ по розробці додаткового технічного 
захисту по багатофакторній ідентифікації нотаріусів при доступі до ЄДР та ДРРП. 
 Рішення прийнято одноголосно 
 
12. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про обмеження діяльності НПУ, які 
пов’язані з новою редакцією Статуту НПУ, а саме п.7.23.  
ВИСТУПИЛИ: Виконавчий директор НПУ Долгова З.М., яка зазначила, що пунктом 7.23. 
Статуту встановлено обмеження щодо витрачання  коштів  на  утримання апарату НПУ, 
оплату відряджень членів НПУ, оплату заробітної плати найманих працівників НПУ, оплату 
оренди офісного приміщення НПУ, оплату експлуатаційних витрат; оплату послуг охорони; 
оренда авто; придбання ПК та комплектуючих до ПК, ліцензії, оплату інтернет - зв’язку, 
оплату канцтоварів та інші витрати - не більше 20 %, отриманих НПУ коштів, що 
залишаються після перерахування 50 % відділенням НПУ. 

При обмеженнях, які встановлені п.7.23. нової редакції Статуту НПУ утримання 
апарату НПУ згідно затвердженого кошторису на 2016 рік. Лише плата за оренду 
приміщення поглинає 20 % ліміт коштів, які можуть бути використані апаратом НПУ. 

У зв’язку з цим, керівництвом НПУ розглядалися два варіанти виходу із цієї ситуації до 
проведення чергового З’їзду нотаріусів України: 

1. Станом на 25 травня 2016 року заборгованість по сплаті членських внесків перед 
НПУ складає 6 млн. 332 492 грн. Активне погашення заборгованості по сплаті членських 
внесків НПУ частково вирішить проблемне питання фінансування діяльності НПУ. 

2. Внесення благодійних внесків за бажанням нотаріусів також на деякий час могли б 
забезпечити вирішення фінансового питання НПУ. 

ОБГОВОРЕННЯ:  
Блауш Н.З. зазначила, що така редакція нової редакції Статуту НПУ є диверсією. 

Невідомо для кого та під кого виписаний п.7.23. нової редакції Статуту НПУ. 
Хотіла б звернути вашу увагу на те, що під час З’їзду не лише в редакції Статуту НПУ 

допущено помилок, також не внесені зміни до Порядку сплати внесків до Нотаріальної 
палати України.  

Що стосується благодійних внесків то на них непотрібно розраховувати так як 
нотаріуси по декілька років не сплачують навіть членські внески. 

Масловець Л.С. зауважила, трактовка п.7.23. нової редакції Статуту НПУ є технічною 
помилкою. 

Ворошина Л.В. зазначила, що не важливо технічна це помилка чи ні так як нова 
редакція Статуту НПУ вже зареєстрована і потрібно шукати шляхи вирішення ситуації, яка 
склалася. Є два варіанти або оскаржувати в судовому порядку, або проводити черговий З’їзд 
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нотаріусів України для внесення до Статуту відповідних змін. В інакшому випадку 
професійну самоврядну організацію нотаріусів буде зруйновано. 

Нехимчук К.Б. наголосив, що потрібно активізувати роботу по погашенню 
заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ і терміново обирати дату проведення 
чергового З’їзду нотаріусів України для внесення відповідних змін до Статуту НПУ. 

Сидоренка А.В. зазначив, що на його думку саме така редакція п.7.23. Статуту НПУ є 
принциповою позицією нотаріусів. 
УХВАЛИЛИ:  

1. З метою внесення змін до Статуту НПУ (п.7.23.) розпочати роботу по проведенню 
чергового З’їзду нотаріусів України. 

2. Передбачені Статутом НПУ обмеження щодо розміру фінансування доходів і 
видатків враховувати при складані та затверджені Радою НПУ нового Кошторису на 2016 
рік. 

До моменту приведення положень Статуту НПУ у відповідність та редакційного 
уточнення конкретних його норм, а також до затвердження змін до Кошторису доходів і 
видатків НПУ на 2016 рік, з урахуванням нової редакції Статуту НПУ використання коштів 
НПУ здійснюється на підставі Кошторису доходів і видатків НПУ на 2016 рік, затвердженого 
рішенням Ради НПУ (Протокол № 27 від 14.12.2015 року). 
Рішення прийнято одноголосно  
 
13. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про визначення дати проведення 
чергового З’їзду нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: Призначити дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України 23 вересня 
2016 року. 
Рішення прийнято одноголосно  
 
14. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження порядку денного 
чергового З’їзду нотаріусів України. 
ВИСТУПИЛИ:  члени Ради НПУ, які запропонували наступний порядок денний чергового 
З’їзду нотаріусів України: 
1. Про внесення змін до Статуту НПУ; 
2. Про внесення змін до Порядку сплати внесків до Нотаріальної палати України. 
3. Про внесення змін до Типового Положення про відділення Нотаріальної палати України в 

Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 
4. Про обрання Віце-президента НПУ. 
5. Різне 
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний чергового З’їзду нотаріусів України, який підлягає 
оприлюдненню відповідно до пункту 5.2. Статуту НПУ на веб-сайті НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно  
 
15. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про організацію та проведення чергового 
З’їзду нотаріусів України.  
УХВАЛИЛИ:  
1. Головам відділень НПУ до 07 вересня 2016 року забезпечити проведення загальних зборів 
нотаріусів для обрання делегатів у відповідності до п.5.4. та п.5.5. Статути НПУ:                     
у співвідношенні 1:20 (один делегат на двадцять нотаріусів) для участі у черговому З’їзді 
нотаріусів України, проведення якого заплановано на 23 вересня 2016 року.  
2. Списки делегатів для участі у черговому З’їзді нотаріусів України подати до НПУ             
до 07 вересня 2016 року. 
3. Протоколи загальних зборів нотаріусів направити до НПУ до 10 вересня 2016 року. 
4. Голові відділення НПУ в м. Києві, на виконання вимог п.5.11.  Статуту НПУ, під час 
проведення загальних зборів нотаріусів міста Києва, обрати два нотаріуса для включення їх 
до складу Ради НПУ. 
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5. Головам відділень НПУ на виконання рішення Позачергового З’їзду нотаріусів України 
від 22-23 квітня 2016 року обрати нотаріусів для включення їх до складу Ревізійної Комісії 
НПУ та Комісії з питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України. 
Рішення прийнято 
 
16. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про створення тимчасової редакційної 
комісії для внесення змін до Статуту НПУ. 
УХВАЛИЛИ: Головам відділень НПУ до 15 червня 2016 року провести засідання правління 
відділень НПУ та обрати представника для включення до складу тимчасової редакційної 
комісії НПУ для внесення змін до Статуту НПУ.   
Рішення прийнято одноголосно  
 
 
Головуючий     підпис                                                  В.М. Марченко 
 
 
Секретар               підпис                                                           К.А. Дерун 
 
 

 
 

 


