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в областях та м. Києві 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус 
зобов'язаний здійснювати свої професійні обов'язки згідно із цим Законом і 
принесеною присягою, дотримуватися Правил професійної етики. 

Відтак нотаріуси, які ухиляються від сплати членських внесків, 
порушують Правила професійної етики в частині морально-етичних 
зобов'язань нотаріуса щодо нотаріальної спільноти в цілому, ставлячи себе в 
нерівні умови з нотаріусами, які добросовісно виконують свої зобов'язання. 

Слід наголосити на тому, що своєчасна сплата членських внесків є 
обов'язком, а не правом кожного члена Нотаріальної палати, передбаченим 
Законом України «Про нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати України. 

Невиконання обов'язків, встановлених Законом України «Про нотаріат», 
та неодноразове порушення нотаріусом Правил професійної етики є 
деонтологічним порушенням та підставою для анулювання свідоцтва про 
право на заняття нотаріальною діяльністю згідно із ст.12 Закону України 
«Про нотаріат». 

Порядок сплати внесків до Нотаріальної палати України, затверджений 
Радою НПУ 10.04.2013 (зі змінами від 18.10.2013), зокрема п. 4.2., 
передбачає, що члени Нотаріальної палати України несуть відповідальність 
за несвоєчасність сплати членських внесків. Несплата членських внесків 
більше 2-х місяців без поважних причин є порушенням вимог Статуту 
Нотаріальної палати України. 

Згідно з п.3.13. Положення про відділення контроль за своєчасним 
виконанням нотаріусами регіону рішень органів НПУ та порядку сплати 
членських внесків є обов'язком Голови регіонального відділення НПУ. 

У зв'язку з заборгованістю регіональними відділеннями перед 
Нотаріальною палатою України із сплати членських внесків прошу 
розглянути на засіданні правлінь регіональних відділень НПУ питання щодо 



заборгованості членів НПУ (боржників), які більше 3-х місяців без поважних 
причин не сплачують членські внески. 

За наслідками розгляду прошу надіслати до 25 листопада 2015 року до 
НПУ списки боржників для подальшого розгляду вказаного питання на 
засіданні Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ та прийняття 
відповідного рішення з урахуванням причин і суми заборгованості. 

З повагою, 


