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Рішення 

(Протокол №  32) 
засідання Ради Нотаріальної палати України 

 
 
м. Київ                                     12 вересня 2016 року 

      
      

    Присутні 
                      члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кохан Г.Л., Сєтак В.Я., 
Масловець Л.С., Дерун К.А., Балик Т.М.,  
Бояківський О.В., Гура Л.Б., Бернацька І.М., 
Ворошина Л.В., Негра О.А., Оксанюк А.А., 
Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Сидоренко А.В., 
Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М. 

 
 Запрошені 

Член Комісії НПУ з міжнародного 
співробітництва – Сибіга С.Е.; 
Голова Комісії НПУ з питань розвитку 
фізичної культури, спорту, творчості та 
мистецтва – Поліщук А.О.; 
Член Комісії НПУ з питань розвитку фізичної 
культури, спорту, творчості та  
мистецтва – Кот Б.А. 
 

                                          
Головуючий: В.М. Марченко 
Секретар:       К.А. Дерун 
 

 
1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження порядку денного 
засідання  Ради НПУ.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно 
 
2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про стан роботи щодо проведення           
23 вересня 2016 року чергового З’їзд нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію Президента НПУ Марченка В.М. про стан 
роботи щодо проведення 23 вересня 2016 року чергового З’їзд нотаріусів України. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про обговорення пропозицій щодо складу 
Мандатної, Лічильної та Редакційної комісій для проведення 23 вересня 2016 року чергового 
З’їзду нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома пропозиції членів Ради НПУ щодо складу Мандатної, 
Лічильної та Редакційної комісій для проведення 23 вересня 2016 року чергового З’їзду 
нотаріусів України. 
Рішення прийнято одноголосно 
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4. СЛУХАЛИ: Голову тимчасової редакційної комісії НПУ Ворошину Л.В. про стан 
роботи тимчасової редакційної комісії НПУ щодо підготовки проекту змін до діючої редакції 
Статуту НПУ. 
УХВАЛИЛИ:  
1) Прийняти до відома інформацію Голови тимчасової редакційної комісії НПУ Ворошиної 
Л.В. про стан роботи тимчасової редакційної комісії НПУ щодо підготовки проекту змін до 
діючої редакції Статуту НПУ. 
2) Розмістити проект нової редакції Статуту НПУ на сайті НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
5. СЛУХАЛИ:  члена Комісії НПУ з міжнародного співробітництва Сибігу С.Е. про візит 
делегації МСЛН 25-26 вересня 2016 року з метою підготовки до 2-ї експертизи українського 
нотаріату відповідно до рішення, прийнятого Асамблеєю МСЛН у Лімі (Перу) у жовтні 2013 
року. Експертиза передбачається у листопаді 2016 року. Організаційне забезпечення (п. 21 
Статуту НПУ) 
УХВАЛИЛИ: Доручити членам Ради НПУ Кирилюку Д.В., Козаєвій Н.М. та члену Комісії 
НПУ з міжнародного співробітництва Сибізі С.Е. на виконання статутних завдань 
підготувати організаційно-технічне забезпечення візиту делегації МСЛН 25-26 вересня 2016 
року з метою підготовки до 2-ї експертизи українського нотаріату, відповідно до рішення, 
прийнятого Асамблеєю МСЛН у Лімі (Перу) у жовтні 2013 року. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про можливість делегування голови 
Комісії з міжнародного співробітництва НПУ Олександра Бєднова, члена Комісії із 
соціального захисту нотаріусів МСЛН на 3-ю чергову сесію МСЛН 2014-2016 р.р. скликання 
і Асамблею нотаріатів – членів МСЛН, що відбуватиметься у Парижі з 18 по 19 жовтня 2016 
року, та надання йому для цього представницьких повноважень від імені Нотаріальної 
палати України  
УХВАЛИЛИ: 

1) Уразі неможливості участі Президента Нотаріальної палати України Марченка В.М. 
у Асамблеї нотаріатів – членів МСЛН, що відбудеться у Парижі з 18 по 19 жовтня 2016 року, 
уповноважити Олександра Бєднова Голову Комісії НПУ з міжнародного співробітництва, 
який є членом Комісії із соціального захисту нотаріусів МСЛН, представляти Президента 
Нотаріальної палати України Марченка В.М. та Нотаріальну палату України з правом брати 
участь, обговорювати та голосувати на Асамблеї нотаріатів – членів МСЛН, що відбудеться 
у Парижі з 18 по 19 жовтня 2016 року. 

2) До 27 вересня 2016 року Нотаріальній палаті України на виконання статутних 
завдань сплатити реєстраційний внесок в розмірі 350 євро відповідно до встановлених 
тарифів МСЛН за участь Нотаріальної палати України у засіданні робочих органів МСЛН. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
7. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Козаєву Н.М. про затвердження технічного завдання, 
визначення виконавців та затвердження кошторису по розробці, написанню та 
впровадженню оновленого офіційного сайту НПУ. 
УХВАЛИЛИ:  
1) Затвердити технічне завдання в сумі 88 780 грн. та кошторис по розробці, написанню та 
впровадженню оновленого офіційного сайту НПУ. 
2) Доручити Президенту НПУ Марченку В.М. укласти договір з виконавцями та розпочати 
роботу по розробці, написанню та впровадженню оновленого офіційного сайту НПУ. 
Рішення прийнято 
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8. СЛУХАЛИ: Голову Комісії Нотаріальної палати України з розвитку фізичної 
культури, спорту, творчості та мистецтва Поліщука А.О. про розгляд звернення Комісії 
Нотаріальної палати України з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та 
мистецтва надати офіційну позицію щодо підтримки та фінансування НПУ усіх спортивних 
та культурних заходів, що організовуються Комісією. 
УХВАЛИЛИ:  
1) Прийняти до відома інформацію Голови Комісії Нотаріальної палати України з 
розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва Поліщука А.О. 
2) Нотаріальній палаті України та Відділенням Нотаріальної палати України постійно 
вживати заходів відповідно до Статуту НПУ, Типового Положення про відділення 
Нотаріальної палати України та Положення Комісії Нотаріальної палати України з розвитку 
фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва щодо фінансового забезпечення заходів, 
які проводяться Комісією. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
9. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Бояківського О.В. про списання заборгованості по 
членським внескам у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності: 

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Балацької В.К. у 
зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності з 04 травня 2016 року (станом на липень 2016 
року борг становить 605 грн. 48 коп.); 

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу  Гулид Г.П. у зв’язку 
з припиненням нотаріальної діяльності з 01 березня 2016 року (станом на липень 2016 року 
борг становить 2 200 грн. 55 коп.); 

- приватного нотаріуса Старосамбірського районного нотаріального округу   
Кульчицької О.І. у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності з 18 лютого 2016 року 
(станом на липень 2016 року борг становить 821 грн. 90 коп.) 
УХВАЛИЛИ: Виключити дане питання з порядку денного засідання Ради НПУ. 
Рішення прийнято 
 
10. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з хворобою, у зв’язку з 
інвалідністю.  
УХВАЛИЛИ: Звільнити від сплати членських внесків: 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 
- державного нотаріуса Другої рівненської державної нотаріальної контори Ковалик А.Ю. у 
зв’язку з перебуванням у відпустці по вагітності та пологам з 05 січня 2016 року по 08 
травня 2016 року та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 
10 травня 2016 року по 16 березня 2019 року; 
- державного нотаріуса Першої чернівецької державної нотаріальної контори Зеліско Ю.В. у 
зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку з 15 лютого 2016 року по 20 грудня 2018 року; 
- державного нотаріуса Першої тернопільської державної нотаріальної контори Головко О.І. 
у зв’язку з перебуванням у відпустці по вагітності та пологам з 13 червня 2016 року по 30 
жовтня 2016 року; 
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Бабенко Н.Є. у зв’язку з 
перебуванням у відпустці по догляду за дитиною на період з 02 червня 2016 року по 30 
травня 2018 року. 
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 у зв’язку з хворобою: 
- приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального округу Мороз К.В. у 
зв’язку з перенесенням операції на головному мозку (онкологія) з 01 липня 2016 року до 
виходу її на роботу. 
 

 у зв’язку з ІІ групою інвалідності: 
- приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кравченка О.О.    
ІІ група інвалідності – цукровий діабет 1 типу, типу тяжка форма з 01 вересня 2016 року 
безстроково; 
- приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Герасимову Л.С.           
ІІ група інвалідності – хронічна ниркова недостатність з 01 вересня 2016 року безстроково. 
Рішення прийнято одноголосно 
Різне 

11. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Сидоренка А.В. про погодження кандидатури приватного 
нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єрух А.М. для представлення до 
почесного звання «Заслужений юрист України» - за значний внесок у розбудову правової 
держави. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію Правління відділенні НПУ в місті Києві щодо 
погодження кандидатури приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 
Єрух А.М. для представлення до почесного звання «Заслужений юрист України» - за значний 
внесок у розбудову правової держави. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
12. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. щодо виконання нотаріусами України 
Правил професійної етики. 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію Кирилюка Д.В. щодо виконання нотаріусами 
України Правил професійної етики. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

Головуючий            підпис                                           В.М. Марченко 
 
 
Секретар                         підпис                                                   К.А. Дерун 
 
 
 


