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Протокол № 33 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

 

м. Київ                                     21 жовтня 2016 року 

      

      

    Присутні 

                      члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Оніщук О.М., Майструк В.І., 

Курта Н.В., Наявко І.М. – заступник Кохан 

Г.Л., Бельдєй М.І., Гуледза А.Г., Масловець 

Л.С., Маркуц У.М., Дерун К.А., Балик Т.М., 

Пульний С.М., Бояківський О.В., Нехимчук 

К.Б., Левенець Т.П., Гура Л.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., Самощенко О.А. 

– заступник Чуєвої О.Д., Негра О.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., 

Сидоренко А.В., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М. 

 

 Запрошені 

Виконавчий директор Нотаріальної палати 

України – Долгова З.М.; 

Голова Комісії НПУ з питань соціального 

захисту та професійних прав нотаріусів – 

Філіпова Л.П.; 

Приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу – Леонтьєв Г.О. 

 

                                          

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       К.А. Дерун 

 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ. 

2. Про коригування Кошторису доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ на 2016 рік у 

відповідності до  положень нової редакції Статуту НПУ. 

Про затвердження структури та штатного розпису апарату НПУ; розміру щомісячної 

заробітної плати та інших виплат Президента НПУ та виконавчого директора НПУ 

(Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна). 

3. Про обговорення і затвердження  кошторису  доходів і видатків НПУ та Відділень 

НПУ на 2017 рік (Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова Зоя Михайлівна). 

4. Про затвердження нового складу Комісії НПУ з міжнародного  співробітництва 

(Доповідач: Голова Комісії з міжнародного співробітництва Бєднов Олександр 

Анатолійович). 

5. Про реорганізацію  роботи  Комісії НПУ з питань співробітництва з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, із врахуванням повноважень цієї Комісії 

щодо розгляду законопроектів,  які надходять до НПУ  та підготовки висновків  до них. 

Про обговорення та затвердження нової редакції Положення про Комісію та складу цієї 

Комісії (Доповідач: Віце-президент НПУ Оніщук Ольга Миколаївна). 
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6. Про реорганізацію роботи Комісії НПУ щодо запобігання та протидії  корупції. 

Обговорення питання про передачу її функцій  до Комісії НПУ з  питань інформаційної 

політики (Доповідач: Віце-президент НПУ Оніщук Ольга Миколаївна). 

7. Про необхідність зміни назви Комісію НПУ з питань інформаційної політики у 

зв’язку з реорганізацією та передачею функцій Комісії НПУ щодо запобігання та протидії  

корупції Комісію НПУ з питань інформаційної політики та затвердження складу цієї Комісії 

(Доповідач: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Леонтьєв Гліб 

Олегович). 

8. Про переформатування роботи Комісії НПУ з  питань соціального захисту та 

професійних прав нотаріусів. Передача цій Комісії функцій Комісії НПУ  по роботі з 

молодими нотаріусами, помічниками нотаріусів та консультантами державних нотаріальних 

контор (Доповідач: Голова Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав  

нотаріусів Філіпова Лариса Петрівна). 

9. Про звільнення від сплати членських внесків: 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 
- приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Куранкової Д.М. 

у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку з 26 листопада 2015 року по 26 листопада 2018 року (Доповідач: Коваленко 

Володимир Васильович); 

- державного нотаріуса Другої тернопільської державної нотаріальної контори Височан 

Ю.В. у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам та відпусткою по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку з 15 грудня 2015 року по 24 лютого 2019 року 

(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович); 

- державного нотаріуса Третьої одеської державної нотаріальної контори Ставнійчук 

А.О. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 21 вересня 2015 року по 28 липня 2018 року (Доповідач: Левенець 

Тетяна Пилипівна); 

- державного нотаріуса  П’ятої запорізької державної нотаріальної контори Сидорук 

К.В. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 25 жовтня 2016 року по 24 серпня 2019 року (Доповідач: Масловець 

Людмила Сергіївна); 

- державного нотаріуса Черкаської районної нотаріальної контори Чуй Н.В. у зв’язку з 

перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 05 

серпня 2016 року по 20 травня 2019 року (Доповідач: Терещенко Марина Євгенівна). 

 у зв’язку з хворобою: 
-  приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської 

області Вельбоєнка А.П., який є ветераном та інвалідом війни ІІ групи і учасником ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії (Доповідач: Дерун Каріна Анатоліївна). 

 у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО: 
- державного нотаріуса Донецького обласного державного нотаріального архіву 

Руденко Н.С. з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року (Доповідач: Бельдєй Микола 

Іванович). 

10. Різне. 

 

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

засідання  Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., який висловив пропозицію затвердити порядок денний 

засідання Ради НПУ у запропонованому варіанті. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно 
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2. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про коригування Кошторису 

доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ на 2016 рік у відповідності до  положень нової 

редакції Статуту НПУ. 

Долгова З.М., доповіла, що є три причини, у зв’язку з якими виникла необхідність 

корегування Кошторису доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ на 2016 рік: 

1) приведення у відповідність положень Статуту НПУ, а саме п. 7.23, п. 7.27 та п. 7.28 ; 

2) проведення 23 вересня 2016 року чергового З’їзду нотаріусів України, який не було 

заплановано та  не включено до Кошторису доходів і видатків НПУ на 2016 рік ; 

3)  у зв’язку із  зміною  п. 7.10 Статуту НПУ розмір членського внеску з 01.10.2016 

зменшився, оскільки  складає одну мінімальну заробітну плату на рік, у місячному розмірі, 

встановленому законом на 1 січня календарного року. Нотаріуси, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах сплачують 50 відсотків від розміру 

членського внеску. 

       Переходячи до коригування Кошторису доходів і видатків НПУ на 2016 рік, хотілось би 

зазначити, що ці  причини   вплинули  на статті  Кошторису на 2016 рік  у розрізі кварталів. 

       Якщо говорити про дохідну частину Кошторису, то за три квартали поточного року до 

НПУ мало б надійти 5 млн. 990 тис. грн., а фактично надійшло 5 млн. 146 тис. грн. Це  
свідчить про зменшення планових надходжень від членських внесків на 844 тис.грн.   

        З отриманих 5 млн. 146 тис. грн., на виконання  статутних вимог НПУ, Відділенням 

НПУ було перераховано 1 млн. 977 тис. грн.  

        За поточний рік борг НПУ перед Відділеннями НПУ складає 596 тис. грн., який НПУ  

має можливість  погасити до кінця 2016 року. 

        Заборгованість відділень  перед НПУ  складає  6  млн. 800 тис. грн.. 

        Починаючи з  червня 2016 року НПУ виконує свої зобов’язання перед відділеннями 

НПУ у повному обсязі.  

        При цьому, за цей період НПУ повністю погашено заборгованість перед відділеннями 

НПУ у Вінницькій обл., Житомирській обл., Закарпатській обл., Миколаївській обл., 

Херсонській обл. та Чернігівській обл.  

        Витратна частина за 2016 рік скорегована за рахунок економії заробітної плати, яка 

становить 140 тис. грн. (вакантні посади та відсутність виплат Президенту НПУ з травня 

2016 року), а також за рахунок відсутності оренди автомобіля, витрат на паливо та 

зменшення витрат за послуги адвоката і охорони. 

      В цілому, заплановані поточні витрати  Кошторису на 2016 рік  зменшені на 98,3 тис. 

грн.  

       При цьому, стаття витрат на виконання статутних завдань з урахуванням членського 

внеску в МСЛН, навпаки, збільшена на 187,6 тис. грн. 

     Членам Ради роздані  також проекти  скорегованих кошторисів доходів і видатків   на 

2016 рік в розрізі відділень НПУ. Кошториси попередньо були погоджені на правлінні 

кожного відділення, з урахуванням діючого податкового законодавства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ (Бельдєй М.І., Майструк В.І., Левенець Т.П., Сидоренко 

А.В.) 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити скорегований Кошторис доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ 

на 2016 рік у відповідності до  положень нової редакції Статуту НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про затвердження структури та 

штатного розпису апарату НПУ; розміру щомісячної заробітної плати та інших виплат 

Президента НПУ та виконавчого директора НПУ. 
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Долгова З.М. доповіла, що у зв’язку з прийняттям Статуту НПУ у новій редакції, та з 

метою упорядкування організаційно-штатної структури НПУ, необхідно внести зміни до 

штатного розпису НПУ, який був затверджений Радою НПУ станом на 01 березня 2015 року.   

        У відповідності до штатного розпису НПУ затвердженого Радою НПУ станом на 01 

березня 2015 року штатна чисельність працівників складає 23 особи з яких: 

-фактично працює 10 осіб;  

-в декретній відпустці перебуває 4 особи; 

-вакантних  посад 9. 

        На сьогодні,  виникла потреба у введенні  у штат   посади  Президента, інших посад, які 

пропонуються і за рахунок яких можна буде забезпечити  необхідні ділянки роботи НПУ. 

     Також пропонується виведення із штатного розпису окремих посад: водія,секретаря, 

завгоспа, зменшення кількості головних  та провідних спеціалістів тощо.   

      Крім того, потребує вирішення питання підвищення заробітної плати працівникам.   

     Матеріальна заінтересованість дасть можливість залучити фахівців із числа нотаріусів,   

які готові припинити  нотаріальну діяльність і піти працювати в  Палату. 

        Відповідно до п. 5.16 Статуту НПУ виконання повноважень Президента НПУ 

здійснюється або у межах професійної діяльності (за що Президент НПУ отримує щомісячну 

винагороду за цивільно-правовою угодою за виконання статутних завдань), або у період 

здійснення своїх повноважень Президент НПУ може зупинити нотаріальну діяльність згідно 

з вимогою чинного законодавства України.  

        У такому випадку Президент НПУ здійснює свої повноваження у штаті НПУ, 

отримуючи за це заробітну плату (заохочення).  

Марченком  В.М. було подано заяву до Головного територіального управління юстиції 

у Харківській області про тимчасове зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

у зв’язку з обранням його Президентом НПУ  та виконанням ним обов’язків на посаді 

Президента НПУ у штаті НПУ.   

Враховуючи такі зміни, Раді НПУ пропонується для затвердження організаційна 

структура НПУ та штатний розпис. 

На сьогодні ми пропонуємо оновлену організаційну структуру НПУ та штатний розпис   

з чисельністю  18 осіб. 

        Через введення посади Президента НПУ до штатного розпису НПУ,  Рада НПУ  має 

встановити Президентові розмір щомісячної заробітної плати  та інших виплат.   

ОБГОВОРЕННЯ: 

Бельдєй М.І. звернувся з проханням поінформувати членів Ради НПУ, які грошові 

компенсації виплачувалися колишнім Президентам НПУ Павловій Л.М. та Василині Н.В. 

Долгова З.М. інформувала, що Павлова Л.М. перебувала в штаті НПУ та отримувала 

заробітну плату в розмірі 24 тис. 521 грн. 96 коп.  

Що стосується Василини Н.В., то відповідно до Статуту НПУ в редакції від 10 січня 

2014 року, Президент НПУ здійснював свої повноваження на громадських засадах та поза 

штатом НПУ, але у межах професійної нотаріальної діяльності.  

 Президент НПУ  була встановлена  щомісячна винагорода в розмірі 15 тис. грн.  

Долгова З.М. наголосила на тому, що встановлюючи розмір заробітної плати 

Президенту НПУ, членам Ради НПУ  необхідно врахувати, що крім витрат, пов’язаних 

безпосередньо з професійною діяльністю, є додаткові витрати, які також треба брати до 

уваги:   

по-перше, Володимир Миколайович не мешканець м. Києва; 

по-друге, він винаймає житло для проживання за особисті кошти. НПУ не компенсує 

йому ці витрати; 

по-третє, витрати, пов’язані з утриманням сім’ї, яка проживає в м. Харкові та  витрати,  

пов’язані з поїздками до м. Харкова.  

Наявко І.М. запропонував встановити розмір заробітної плати для Президента НПУ   

50 мінімальних заробітних плат. 

Сидоренко А.В. нагадав членам Ради НПУ, що висуваючи свою кандидатуру на посаду 

Президента НПУ Володимир Миколайович усвідомлював те, що НПУ знаходиться в                        
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м. Києві, і що у випадку обрання його Президентом НПУ у нього будуть додаткові витрати, 

пов’язані з необхідністю винаймати житло для проживання та витрати пов’язані з 

відвідуванням сім’ї, яка проживає в Харкові, і яку він повинен утримувати. 

Встановлюючи розмір заробітної плати нинішньому Президенту НПУ, ми повинні 

враховувати побажання нотаріусів (делегатів) як позачергового так і чергового З’їздів 

нотаріусів України. 

Козаєва Н.М. зазначила, що Президент НПУ це обличчя нотаріальної спільноти і за 

нього нотаріусам не повинно бути соромно.  

У Президента НПУ повинно вистачати коштів і на власні потреби, і на витрати, які 

безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю. 

Самощенко О.А. запропонувала обговорити спочатку штатний розпис апарату НПУ, а 

потім повернутися до обговорення розміру заробітної плати Президенту НПУ. 

Долгова З.М. доповіла, що організаційна структура НПУ та штатний розпис 

корегувався з метою забезпечення ефективного функціонування діяльності НПУ. 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

Члени Ради НПУ запропонували: 

1. Ввести до штатного розпису апарату НПУ посаду юрисконсульта. 

2. Встановити розмір заробітної плати юрисконсульту 12 тис. грн. 

 

Члени Ради НПУ запропонували: 

1. Вивести зі штатного розпису апарату НПУ з відділу організаційного забезпечення 

діяльності НПУ посаду начальника відділу.  

2. Встановити розмір заробітної плати головного спеціаліста відділу організаційного 

забезпечення діяльності НПУ 7 тис. грн. 

3. Встановити розмір заробітної плати прибиральнику службових приміщень відділу 

організаційного забезпечення діяльності НПУ 2 тис. грн. 

 

Члени Ради НПУ запропонували: 

1. Вивести зі штатного розпису апарату НПУ з відділу методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ посаду провідного спеціаліста.  

2. Встановити розмір заробітної плати головного спеціаліста відділу методичного 

забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи НПУ 10 тис. грн. 

3. Встановити розмір заробітної плати головного спеціаліста (з питань міжнародного 

співробітництва) відділу методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної 

роботи НПУ 10 тис. грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 26; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Гура Л.Б.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити нову організаційну структуру НПУ та штатний розпис апарату 

НПУ з штатом працівників 17 осіб. Штатний розпис апарату НПУ ввести в дію з 24 жовтня 

2016 року. 

Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. щодо розміру щомісячної 

заробітної плати та інших виплат Президента НПУ та Виконавчого директора НПУ. 

Долгова З.М. доповіла, що відповідно до п.п. 13 п. 5.17 Статуту НПУ у новій редакції 

Президент НПУ, а в разі його відсутності Віце-президент НПУ за попереднім погодженням 

Радою НПУ встановлює розмір заробітної плати Виконавчого директора НПУ. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Встановити щомісячну заробітну плату Виконавчого директора НПУ 23 тис. 

грн.  

Рішення прийнято одноголосно 
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СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про необхідність повернення до 

питання щодо встановлення розміру щомісячної заробітної плати Президенту НПУ. 

ВИСТУПИЛИ:  

1) Члени Ради НПУ, які запропонували, встановити розмір щомісячної заробітної плати 

Президенту НПУ 50 тис. грн.; 

2) Члени Ради НПУ, які запропонували, встановити розмір щомісячної заробітної плати 

Президенту НПУ 40 тис. грн.; 

3) Члени Ради НПУ, які запропонували, встановити розмір щомісячної заробітної плати 

Президенту НПУ 30 тис. грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - встановлення розміру щомісячної заробітної плати Президенту НПУ в розмірі 

50 тис. грн. голосували: Бельдєй М.І., Козаєва Н.М., Самощенко О.А., Оніщук О.М., Наявко 

І.М., Коваленко В.В., Пивовар В.А., Кирилюк Д.В., Майструк В.І. - 9 Членів Ради НПУ. 

«ЗА» - встановлення розміру щомісячної заробітної плати Президенту НПУ в розмірі 

40 тис. грн. голосували: Терещенко М.Є., Левенець Т.П., Бернацька І.М., Маркуц У.М., 

Пульний С.М., Курта Н.В., Балик Т.М., Нехимчук К.Б., Масловець Л.С., Дерун К.А., Блауш 

Н.З., Бояківський О.В., Гура Л.Б. - 13 Членів Ради НПУ. 

«ЗА» - встановлення розміру щомісячної заробітної плати Президенту НПУ в розмірі 

30 тис. грн. голосували: Сидоренко А.В., Гуледза А.Г., Негра О.А.,  Ворошина Л.В. – 4 Члени 

Ради НПУ. 

«УТРИМАЛИСЬ» - Марченко В.М.  

УХВАЛИЛИ: За підсумками проведеного голосування встановити розмір щомісячної 

заробітної плати Президенту НПУ в розмірі 40 тис. грн. 

Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ  про обговорення і затвердження  кошторису  

доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ на 2017 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ (Бельдєй М.І., Дерун К.А., Бернацька І.М., Курта Н.В., 

Ворошина Л.В., Терещенко М.Є.) від яких надійшли пропозиції щодо внесення змін до 

Кошторису доходів і видатків Відділень НПУ на 2017 рік Донецької, Київської, Рівненської, 

Волинської, Сумської та Черкаської областей.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити кошторис доходів і видатків НПУ та Відділень НПУ на 2017 рік з 

урахуванням внесених змін. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження нового складу Комісії 

НПУ з міжнародного співробітництва.  

Марченко В.М. запропонував новий склад Комісії: 

1. Бєднов Олександр Анатолійович (приватний нотаріус Мелітопольського міського 

нотаріального округу Запорізької обл.) 

2. Бернацька Інна Михайлівна (приватний нотаріус Острозького міського 

нотаріального округу Рівненської обл.) 

3. Ваврищук Валентина Степанівна (приватний нотаріус Ковельського міського 

нотаріального округу Волинської обл.) 

4. Орзіх Юрій Геннадійович (приватний нотаріус Лиманського районного 

нотаріального округу Одеської обл.) 

5. Сибіга Сабріна Еглерівна (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу) 

6. Кулиняк Ігор Ярославович (приватний нотаріус Львівського міського 

нотаріального округу) 
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7. Коцюмбас Сергій Йосифович (державний нотаріус Новояворівської державної 

нотаріальної контори Львівської обл.) 

8. Наявко Ігор Миколайович (Приватний нотаріус Нікопольського міського 

нотаріального округу Дніпропетровської обл.) 

9. Панчишина Світлана Станіславівна (приватний нотаріус Кіровоградського 

міського нотаріального округу) 

10. Вербовська Дар’я Валеріївна (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу) 

11. Іщук Інна Василівна (приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального 

округу Київської обл.) 

12. Коваленко Володимир Васильович (приватний нотаріус Чернігівського міського 

нотаріального округу) 

13. Лантьєва Віра Валентинівна (приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу) 

14. Красногор  Олександр Володимирович (приватний нотаріус Чернігівського 

міського нотаріального округу) 

15. Спірідович Андрій Миколайович (приватний нотаріус Кременчуцького міського 

нотаріального округу Полтавської обл.) 

16. Рубан Світлана Світланівна (приватний нотаріус Черкаського міського 

нотаріального округу) 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити новий склад Комісії НПУ з міжнародного співробітництва в 

кількості 16 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ:  Віце-президента НПУ Оніщук О.М., про реорганізацію  роботи  

Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, із врахуванням повноважень цієї Комісії щодо розгляду законопроектів,  які 

надходять до НПУ  та підготовки висновків  до них. 

А також про обговорення та затвердження нової редакції Положення про  Комісію та 

складу цієї Комісії. 

Оніщук О.М. доповіла, що надзвичайно важливим для результативної роботи НПУ є 

робота її робочих органів, і перш за все, Комісії  НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, оскільки дана Комісія на 

сьогодні є однією із ключових. 

 До функцій Комісії входить робота над законопроектами, пропозиціями до них і 

взагалі налагодження стосунків із ВРУ та Міністерством юстиції України.  Ми всі знаємо 

наскільки  така взаємодія  на сьогодні є важливою. 

На жаль,  останнім часом вказана Комісія не показала потрібних результатів та 

напрацювань. Для того, щоб надати їй «нове дихання», підвищити ефективність роботи, а 

також надати можливість нотаріусам, які мають бажання працювати на професію внести свій 

вклад в роботу НПУ, пропоную затвердити нову редакцію Положення про Комісію  НПУ з 

питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування та 

новий склад цієї Комісії. 

Оніщук О.М. запропонувала новий склад Комісії в кількості 13 осіб: 

1. Сєйдалієв Денис Сєйтмеметович (приватний нотаріус Кельменецького районного 

нотаріального округу Чернівецької обл.); 

2. Петутіна Юлія Олександрівна (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу);  

3. Пилипенко Юрій Пилипович (приватний нотаріус Львівського міського 

нотаріального округу);  
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4. Кирилюк Олена Юріївна (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу);  

5. Зєнікова Марина Сергіївна (приватний нотаріус Дніпропетровського міського 

нотаріального округу); 

6. Войтовський Валентин Сергійович (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу); 

7. Бернацька Інна Михайлівна (приватний нотаріус Острозького районного 

нотаріального округу); 

8. Бадахов Юрій Назірович (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу); 

9.  Дунаєвська Світлана Миколаївна (приватний нотаріус Вінницького міського 

нотаріального округу); 

10.  Щербак Тетяна Володимирівна (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу);  

11. Башта-Беляєва Марина Олександрівна (приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу); 

12. Валігура Ганна Валеріївна (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу); 

13.  Оніщук Ольга Миколаївна (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу). 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

1) Реорганізувати роботу Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади 

та місцевого самоврядування, із врахуванням повноважень цієї Комісії щодо розгляду 

законопроектів,  які надходять до НПУ та підготовки висновків  до них. 

2) Затвердити нову редакцію Положення про Комісії НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади та місцевого самоврядування 

3) Затвердити новий склад Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної 

влади та місцевого самоврядування в кількості 13 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

6. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Оніщук О.М., про реорганізацію роботи Комісії НПУ 

щодо запобігання та протидії  корупції. Обговорення питання про передачу її функцій  до 

Комісії НПУ з  питань інформаційної політики. 

Оніщук О.М. доповіла, що Комісія Нотаріальної палати України щодо запобігання 

та протидії корупції була створена з метою об’єднання та консолідації зусиль нотаріусів 

для захисту їх професійних інтересів від негативних процесів, які перешкоджають 

ефективному виконанню визначених чинним законодавством завдань та функцій нотаріату 

України; підривають честь, гідність та ділову репутацію кожного нотаріуса та нотаріату 

України в цілому; створюють корупційне середовище або сприяють його створенню, що 

призводить до вчинення корупційних діянь та інших правопорушень серед членів НПУ. 

Оніщук О.М. зазначила, що більшість негативних впливів, які підривають честь, 

гідність та ділову репутацію професії на сьогодні відбувається через ЗМІ. В той же час, 

престиж професії треба також піднімати, в тому числі, за допомогою ЗМІ та за допомогою 

взаємодії із громадськими організаціями.  

 З огляду на це, більша частина функцій цієї Комісії по суті співпадає із функціями 

Комісії НПУ з питань інформаційної політики.  

Слід також зазначити, що дана Комісія була створена з метою боротьби із проявами 

недобросовісної конкуренції та негідної поведінки окремих колег, які знову ж таки 

підривають честь, гідність та ділову репутацію професії, а це вже порушення Правил 

професійної етики. Відповідно і розглядати такі питання повинна Комісія із питань 

професійної етики.  
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 У зв‘язку із цим, вношу пропозицію реорганізувати Комісію НПУ щодо 

запобігання та протидії корупції шляхом передачі її функцій Комісії НПУ з питань 

інформаційної політики та поставити дане питання на голосування. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Реорганізувати Комісію НПУ щодо запобігання та протидії корупції шляхом 

передачі її функцій Комісії НПУ з питань інформаційної політики. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

7. СЛУХАЛИ: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Леонтьєва Г.О. про необхідність змінити назву Комісії НПУ з питань інформаційної 

політики у зв’язку з реорганізацією та передачею функцій Комісії НПУ щодо запобігання та 

протидії  корупції та затвердження нового складу цієї Комісії. 

Леонтьєв Г.О. запропонував склад Комісії в кількості 9 осіб: 

1. Бабенко Вікторія Вікторівна (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу); 

2. Чубай Олександр Степанович (приватний нотаріус Рівненського міського 

нотаріального округу); 

3. Усік Анжела Михайлівна (приватний нотаріус Луцького міського нотаріального 

округу Волинської обл.); 

4. Суханова Тетяна Олександрівна (приватний нотаріус Вінницького міського 

нотаріального округу); 

5. Соха Олена Борисівна (приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального 

округу); 

6. Бунякіна Олена Валентинівна (приватний нотаріус Дніпропетровського міського 

нотаріального округу); 

7. Солошенко Андрій Віталійович (приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу); 

8. Петрова Ірина Григорівна (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу); 

9. Леонтьєв Гліб Олегович (приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу). 

ВИСТУПИЛИ:  Члени Ради НПУ, які запропонували змінити назву Комісії НПУ з питань 

інформаційної політики на Комісія НПУ з питань інформаційної політики та протидії  

корупції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

1) Змінити назву Комісії НПУ з питань інформаційної політики у зв’язку з реорганізацією та 

передачею функцій Комісії НПУ щодо запобігання та протидії  корупції. 

2) Затвердити нову назву - Комісія НПУ з питань інформаційної політики та протидії  

корупції. 

3) Затвердити новий склад Комісії НПУ з питань інформаційної політики та протидії  

корупції в кількості 9 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

8. СЛУХАЛИ: Голову Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав 

нотаріусів Філіпову Л.П. про переформатування роботи Комісії НПУ з  питань соціального 

захисту та професійних прав нотаріусів та передачу цій Комісії функцій Комісії НПУ по 

роботі з молодими нотаріусами, помічниками нотаріусів та консультантами державних 

нотаріальних контор. 

Філіпова Л.П. доповіла, що переформатування роботи Комісії НПУ підвищить 

ефективність роботи та розширить напрямки її діяльності. 
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Філіповою Л.П. було запропоновано затвердити нову редакцію Положення про 

Комісію  НПУ з  питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів та оновити 

склад Комісії. 

Філіпова Л.П. запропонувала склад Комісії в кількості 11 осіб: 

1. Філіпова Лариса Петрівна (приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу); 

2. Ричок Руслана Миколаївна (завідувачка Одинадцятою київською державною 

нотаріальною конторою); 

3. Морозова Вікторія Миколаївна (приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу); 

4. Дощенко Оксана Вікторівна (приватний нотаріус Кременчуцького міського 

нотаріального округу Полтавської обл.); 

5. Попов Володимир Васильович (приватний нотаріус Рівненського  міського 

нотаріального округу); 

6. Рибак Юлія Василівна (приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального 

округу); 

7. Мірошниченко Тетяна Петрівна (приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу); 

8. Мельниченко Наталя Михайлівна (приватний нотаріус Радомишльського  

районного нотаріального округу Житомирської обл.); 

9. Стоєва Галина Федорівна (приватний нотаріус Кропивницького міського 

нотаріального округу); 

10.  Д’яченко Вадим Євгенович (приватний нотаріус Харківського міського 

нотаріального округу); 

11. Іщенко Євгенія Олександрівна (приватний нотаріус Дніпропетровського міського 

нотаріального округу). 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

УХВАЛИЛИ:  

1) Переформатувати роботу Комісії НПУ з  питань соціального захисту та професійних прав 

нотаріусів та передати цій Комісії функції Комісії НПУ по роботі з молодими нотаріусами, 

помічниками нотаріусів та консультантами державних нотаріальних контор. 

2) Затвердити нову редакцію Положення про Комісію НПУ з  питань соціального захисту та 

професійних прав нотаріусів. 

3) Затвердити новий склад Комісії НПУ з  питань соціального захисту та професійних прав 

нотаріусів в кількості 11 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно 

9. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про звільнення від сплати членських 

внесків нотаріусів: 

 у зв’язку з декретною відпусткою: 
- приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Куранкової Д.М. 

у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку з 26 листопада 2015 року по 26 листопада 2018 року (Доповідач: Коваленко 

Володимир Васильович); 

- державного нотаріуса Другої тернопільської державної нотаріальної контори Височан 

Ю.В. у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам та відпусткою по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку з 15 грудня 2015 року по 24 лютого 2019 року 

(Доповідач: Пивовар Валерій Анатолійович); 

- державного нотаріуса Третьої одеської державної нотаріальної контори Ставнійчук 

А.О. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 
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трирічного віку з 21 вересня 2015 року по 28 липня 2018 року (Доповідач: Левенець 

Тетяна Пилипівна); 

- державного нотаріуса  П’ятої запорізької державної нотаріальної контори Сидорук 

К.В. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 25 жовтня 2016 року по 24 серпня 2019 року (Доповідач: Масловець 

Людмила Сергіївна); 

- державного нотаріуса Черкаської районної нотаріальної контори Чуй Н.В. у зв’язку з 

перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 05 

серпня 2016 року по 20 травня 2019 року (Доповідач: Терещенко Марина Євгенівна). 

 у зв’язку з хворобою: 
-  приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської 

області Вельбоєнка А.П., який є ветераном та інвалідом війни ІІ групи і учасником ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії (Доповідач: Дерун Каріна Анатоліївна). 

 у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО: 
- державного нотаріуса Донецького обласного державного нотаріального архіву 

Руденко Н.С. з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року (Доповідач: Бельдєй Микола 

Іванович). 

ВИСТУПИЛИ: Президент НПУ МарченкоВ.М., члени Ради НПУ Коваленко В.В., Пивовар 

В.А., Левенець Т.П., Масловець Л.С., Терещенко М.Є., Бернацька І.М., Дерун К.А., Балик 

Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити клопотання 

приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Куранкової Д.М. у 

зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку частково, та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2016 року по 26 

листопада 2018 року; 

2) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити клопотання 

державного нотаріуса Другої тернопільської державної нотаріальної контори Височан Ю.В. у 

зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам та відпусткою по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку частково, та звільнити від сплати членських внесків з 01 

січня 2016 року по 24 лютого 2019 року; 

3) У зв’язку з несвоєчасним надходженням документів, задовольнити клопотання 

державного нотаріуса Третьої одеської державної нотаріальної контори Ставнійчук А.О. у 

зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку частково,  та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2016 року по 28 липня 

2018 року; 

4) Задовольнити клопотання державного нотаріуса  П’ятої запорізької державної 

нотаріальної контори Сидорук К.В. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку та звільнити від сплати членських внесків           

з 25 жовтня 2016 року по 24 серпня 2019 року; 

5) Задовольнити клопотання державного нотаріуса Черкаської районної нотаріальної 

контори Чуй Н.В. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку та звільнити від сплати членських внесків з 05 серпня 2016 року по     

20 травня 2019 року. 

6) У зв’язку з хворобою приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального 

округу Київської області Вельбоєнка А.П., який є ветераном та інвалідом війни ІІ групи і 

учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії звільнити від сплати 

членських внесків з 12 вересня 2016 року. 

7) У зв’язку з переїздом із зони проведення АТО державного нотаріуса Донецького 

обласного державного нотаріального архіву Руденко Н.С. звільнити її від сплати членських 

внесків з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно 
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Різне 

10. СЛУХАЛИ: Президент НПУ Марченко В.М. про нагородження членів  НПУ  

відомчими заохочувальними відзнаками  НПУ за активну життєву позицію в 

професійному самоврядуванні нотаріусів, за вагомий внесок в активізацію 

роботи НПУ: 
            1). Приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу, голову 

Відділення НПУ в Кіровоградській області БАЛИК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ нагрудним 

знаком НПУ «За  самовіддане служіння ідеалам професії»  та з нагоди ювілейного її дня 

народження -  її 50-річчя. 

           2). Приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу, голову 

Відділення НПУ в Сумській області, ВОРОШИНУ ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ нагрудним 

знаком НПУ  «За особисті заслуги у становленні та утвердженні нотаріату». 

          3). Приватного нотаріуса Харківського міського  нотаріального округу  

САМОЩЕНКО ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ нагрудним знаком НПУ «За особисті заслуги у 

становленні та утвердженні нотаріату». 

 

Оголосити Подяку НПУ: 

 

1. Приватному нотаріусу Маловисківського районного нотаріального округу 

Кіровоградської області Залєсній Маргариті Володимирівні; 

2.  Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кирилюк Олені 

Юріївні;  

3. Приватному нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу Стафійчук Світлані 

Євгенівні; 

4. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Войтовській Юлії 

Сергіївні; 

5. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Голяченко Марії 

Василівні; 

6. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Остапчук Нелі 

Вікторівні; 

7. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Пшеничній Вікторії 

Романівні; 

8. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Верповській Олені 

Володимирівні; 

9. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу  Бабенко Вікторії 

Вікторівні; 

10. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Купреєвій Світлані 

Петрівні; 

11. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Бацуці Анні 

Борисівні; 

12. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Соврас Олені 

Юріївні;  

13. Державному нотаріусу Сьомої київської державної нотаріальної контори Гасс Вікторії 

Юріївні; 

14. Приватному нотаріусу Маловисківського районного нотаріального округу 

Кіровоградської області Сосновському  Андрію Васильовичу; 

15. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Лєонтьєву Глібу 

Олеговичу; 

16. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Марчук Тетяні 

Сергіївні; 
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17. Державному нотаріусу  Новояворівської державної нотаріальної контори Львівської 

області Коцюмбас Сергію Йосифовичу; 

18. Приватному нотаріусу Олександрійського міського нотаріального округу 

Кіровоградської області Приходько Ользі Миколаївні; 

19. Приватному нотаріусу Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області 

Каракулову Ігорю Леонідовичу; 

20. Приватному нотаріусу Березнівського районного нотаріального округу Рівненської 

області Трембіцькому Володимиру Ярославовичу; 

21. Приватному нотаріусу Христинівського районного нотаріального округу Черкаської 

області Осиці Людмилі Миколаївні; 

22. Приватному нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Левчук 

Володимиру Юрійовичу; 

23. Приватному нотаріусу Сквирського районного нотаріального округу Київської області 

Климчук Ларисі Павлівні; 

24. Приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької 

області Романюк Ганні Валеріївні; 

25. Державному нотаріусу Варвинської районної державної нотаріальної контори 

Чернігівської області Зеленському Сергію Миколайовичу; 

26. Приватному нотаріусу Бориславського міського нотаріального округу Львівської області  

Кучеренко Тетяні Олександрівні; 

27. Приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської 

області  Чорній Оксані Сергіївні; 

28. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Войтовському 

Валентину Сергійовичу; 

29. Державному нотаріусу  Броварської районної державної нотаріальної контори Київської 

області Куценко Євгенію Олександровичу; 

30. Приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Кірнас Ірині 

Володимирівні; 

31. Приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської 

області Сапко Миколі Вікторовичу; 

32. Приватному нотаріусу Острозького міського нотаріального округу Рівненської області 

Бернацькій Інні Михайлівні; 

33. Приватному нотаріусу Чортківського міського нотаріального округу Тернопільської 

області Пивовару Валерію Анатолійовичу; 

34. Приватному нотаріусу Нетішинського міського нотаріального округу Хмельницької 

області Ковальчук Людмилі Ясонівні; 

35. Приватному нотаріусу Уманського міського нотаріального округу Черкаської області 

Андрух Сергію Дмитровичу; 

36. Приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу Хусід Світлані 

Максівні; 

37. Приватному нотаріусу Щорського районного нотаріального округу Чернігівської області 

Татьяненко Тетяні Володимирівні;  

38. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кияниці Ліні 

Володимирівні. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Нагородити членів  НПУ  відомчими заохочувальними відзнаками  НПУ за 

активну життєву позицію в професійному самоврядуванні нотаріусів, за вагомий внесок в 

активізацію роботи НПУ: 

            1). Приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу, голову 

Відділення НПУ в Кіровоградській області БАЛИК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ нагрудним 
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знаком НПУ «За  самовіддане служіння ідеалам професії»  та з нагоди ювілейного її дня 

народження -  її 50-річчя. 

           2). Приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу, голову 

Відділення НПУ в Сумській області, ВОРОШИНУ ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ нагрудним 

знаком НПУ  «За особисті заслуги у становленні та утвердженні нотаріату». 

          3). Приватного нотаріуса Харківського міського  нотаріального округу  

САМОЩЕНКО ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ нагрудним знаком НПУ «За особисті заслуги у 

становленні та утвердженні нотаріату». 

 

Оголосити Подяку НПУ: 

 

1. Приватному нотаріусу Маловисківського районного нотаріального округу 

Кіровоградської області Залєсній Маргариті Володимирівні; 

2.  Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кирилюк Олені 

Юріївні;  

3. Приватному нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу Стафійчук Світлані 

Євгенівні; 

4. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Войтовській Юлії 

Сергіївні; 

5. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Голяченко Марії 

Василівні; 

6. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Остапчук Нелі 

Вікторівні; 

7. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Пшеничній Вікторії 

Романівні; 

8. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Верповській Олені 

Володимирівні; 

9. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу  Бабенко Вікторії 

Вікторівні; 

10. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Купреєвій Світлані 

Петрівні; 

11. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Бацуці Анні Борисівні; 

12. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Соврас Олені Юріївні;  

13. Державному нотаріусу Сьомої київської державної нотаріальної контори Гасс Вікторії 

Юріївні; 

14. Приватному нотаріусу Маловисківського районного нотаріального округу 

Кіровоградської області Сосновському  Андрію Васильовичу; 

15. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Лєонтьєву Глібу 

Олеговичу; 

16. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Марчук Тетяні 

Сергіївні; 

17. Державному нотаріусу  Новояворівської державної нотаріальної контори Львівської 

області Коцюмбас Сергію Йосифовичу; 

18. Приватному нотаріусу Олександрійського міського нотаріального округу 

Кіровоградської області Приходько Ользі Миколаївні; 

19. Приватному нотаріусу Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області 

Каракулову Ігорю Леонідовичу; 

20. Приватному нотаріусу Березнівського районного нотаріального округу Рівненської 

області Трембіцькому Володимиру Ярославовичу; 

21. Приватному нотаріусу Христинівського районного нотаріального округу Черкаської 

області Осиці Людмилі Миколаївні; 
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22. Приватному нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Левчук Володимиру 

Юрійовичу; 

23. Приватному нотаріусу Сквирського районного нотаріального округу Київської області 

Климчук Ларисі Павлівні; 

24. Приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької 

області Романюк Ганні Валеріївні; 

25. Державному нотаріусу Варвинської районної державної нотаріальної контори 

Чернігівської області Зеленському Сергію Миколайовичу; 

26. Приватному нотаріусу Бориславського міського нотаріального округу Львівської області  

Кучеренко Тетяні Олександрівні; 

27. Приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської 

області  Чорній Оксані Сергіївні; 

28. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Войтовському 

Валентину Сергійовичу; 

29. Державному нотаріусу  Броварської районної державної нотаріальної контори Київської 

області Куценко Євгенію Олександровичу; 

30. Приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Кірнас Ірині 

Володимирівні; 

31. Приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської 

області Сапко Миколі Вікторовичу; 

32. Приватному нотаріусу Острозького міського нотаріального округу Рівненської області 

Бернацькій Інні Михайлівні; 

33. Приватному нотаріусу Чортківського міського нотаріального округу Тернопільської 

області Пивовару Валерію Анатолійовичу; 

34. Приватному нотаріусу Нетішинського міського нотаріального округу Хмельницької 

області Ковальчук Людмилі Ясонівні; 

35. Приватному нотаріусу Уманського міського нотаріального округу Черкаської області 

Андрух Сергію Дмитровичу; 

36. Приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу Хусід Світлані 

Максівні; 

37. Приватному нотаріусу Щорського районного нотаріального округу Чернігівської області 

Татьяненко Тетяні Володимирівні;  

38. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кияниці Ліні 

Володимирівні. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

 

 

Головуючий              підпис                                                     В.М. Марченко 

 

 

Секретар              підпис                                                            К.А. Дерун 

 

 


