
 Протокол № 37
засідання Ради Нотаріальної палати України

м. Київ                       22 червня 2017 року

    Присутні
                      члени Ради НПУ:

Марченко В.М., Оніщук О.М., Суханова Т.О., 
Кохан Г.Л., Бельдєй М.І., Заріцька Є.О. – 
заступник Сєтака В.Я., Гуледза А.Г., Масловець 
Л.С., Кіцула О.М., Дерун К.А., Балик Т.М., 
Бояківський О.В., Левенець Т.П., Гура Л.Б., 
Бернацька І.М., Ворошина Л.В., Пивовар В.А., 
Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., 
Сидоренко А.В., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М.

Запрошені:
Голова Комісії з питань професійної етики 
нотаріусів Нотаріальної палати України – 
Дідок В.В.
Заступник голови Комісії з питань професійної 
етики нотаріусів Нотаріальної палати 
України – Спірідович Н.В.
Виконавчий директор Нотаріальної палати 
України – Долгова З.М.

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

Порядок денний
засідання Ради НПУ

1. Про  затвердження  порядку  денного  засідання  Ради  НПУ  (Доповідач:
Марченко В.М.).

2. Про затвердження Порядку про припинення членства в НПУ (Доповідач:
Долгова З.М.).

3. Про  затвердження  Порядку  розгляду  Радою  НПУ  подань  про
анулювання  свідоцтва  про  право  на  зайняття  нотаріальною  діяльністю
(Доповідач: Долгова З.М.).

4. Про  розгляд  висновку  Комісії  з  питань  професійної  етики  нотаріусів
Нотаріальної  палати  України  про  порушення  Правил  професійної  етики
нотаріусом  –  завідуючою  Київського  державного  нотаріального  архіву
Посипанко А.А. (Доповідач: Дідок В.В.).

5. Про  розгляд  висновку  Комісії  з  питань  професійної  етики  нотаріусів
Нотаріальної  палати  України  про  порушення  Правил  професійної  етики  –
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приватним  нотаріусом  Баришівського  районного  нотаріального  округу
Київської області Бердесом М.О. (Доповідач: Дідок В.В.).

6. Про підбиття підсумків першого туру всеукраїнського конкурсу Кращий
нотаріус року (Доповідач: Долгова З.М.).

7. Про нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками НПУ з нагоди
святкування 02 вересня 2017 року професійного свята – Дня нотаріату України
«Подяка НПУ», «Почесна грамота НПУ» (Доповідач: Долгова З.М.).

8. Про нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками Міністерства
юстиції України з нагоди святкування 02 вересня 2017 року професійного свята
–  Дня  нотаріату  України  «Подяка  Міністерства  юстиції  України»,  «Почесна
грамота Міністерства юстиції України» (Доповідач: Долгова З.М.).

9. Про  організацію  та  проведення  святкування  02  вересня  2017  року
професійного свята – Дня нотаріату України (Доповідач: Марченко В.М.).

10. Про  відзначення  членів  НПУ  заохочувальними  відзнаками  НПУ  за
активну участь у XV Міжнародній спортивній нотаріальній олімпіаді у Польщі
(Доповідач: Марченко В.М.).

11. Про  необхідність  створення  постійно  діючої  Комісії  НПУ  з  питань
зовнішнього представництва, а також затвердження складу та Положення цієї
Комісії НПУ (Доповідач: Кирилюк Д.В.).

12. Про  затвердження  плану-графіку  підвищення  кваліфікації  та/або
професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових семінарів
на друге півріччя 2017 року (Доповідач: Марченко В.М.).

13. Про звільнення від сплати членських внесків:
у зв’язку з декретною відпусткою:

- державного нотаріуса Шостої запорізької державної нотаріальної контори
Філіпченко Є.А.  у зв’язку з перебуванням в декретній відпустці  з  24 квітня
2017  року  по  20  лютого  2020  року (Доповідач:  Масловець  Людмила
Сергіївна);

- приватного  нотаріуса  Харківського  міського  нотаріального  округу
Малікової  О.К.  у  зв’язку  з  вагітністю,  пологами  та  доглядом  за  дитиною
з  13  квітня  2017  року  по  13  квітня  2018  року (Доповідач:  Чуєва  Олена
Дмитрівна);

у зв’язку з інвалідності:

- приватного  нотаріуса  Харківського  міського  нотаріального  округу
Шеметової  О.В.,  яка  є  інвалідом  ІІІ  групи  –  цукровий  діабет  І-го  типу
звільнити з 01 січня 2017 року по 01 червня 2017 року (Доповідач:  Чуєва
Олена Дмитрівна);

- приватного  нотаріуса  Смілянського  районного  нотаріального  округу
Черкаської  обл.  Новікова І.М.,  який є  інвалідом ІІ  групи –  загальна хвороба
звільнити з 12 червня 2017 року безстроково (Доповідач: Терещенко Марина
Євгенівна);

у зв’язку з перебуванням на лікарняному та відсутністю доходів:
-  приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Орлової

О.А.  на  строк три місяці  з  01 травня 2017 року по 01 липня 2017 року у
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зв’язку з  тим,  що  з  (01  лютого  2017  року  по  28  квітня  2017  року)  вона
знаходилася на лікарняному (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович);

у зв’язку з перенесенням тяжкої хвороби:
-  приватного  нотаріуса  Сокирянського  районного  нотаріального  округу

Чернівецької  області  Глуговського  В.В., у  зв’язку  з  перенесенням  тяжкої
хвороби (гостре порушення могкового кровообігу – крововилив),  звільнити з
01  січня  2017  року  по  31  грудня  2017  року (Доповідач:  Блауш  Наталія
Зіновіївна).

14. Про  розгляд  заяви  приватного  нотаріуса  Київського  міського
нотаріального округу Спаської М.О. про: 

- списання  заборгованості  за  період  зупинення  її  нотаріальної
діяльності з 11 грудня 2015 року по 31 грудня 2016 року;

- та звільнення її від сплати членських внесків з 16 січня 2017 року по 31
грудня 2017 року у зв’язку з зупиненням її нотаріальної діяльності (здійснення
догляду за дітьми) (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович).

15. Про розгляд заяви державного нотаріуса Першої Запорізької державної
нотаріальної контори Федченко О.О. про:

- звільнення її від сплати членських внесків станом на один рік, а саме
з 01 липня 2017 року по 01 липня 2018 року;

- та надання їй можливості розстрочити сплату боргу по членським
внескам, яка станом 22 червня 2017 року становить 1062 грн.73 коп., а також
дозволити  приймати  участь  у  заходах,  які  проводяться  НПУ  у  зв’язку  з
скрутним  матеріальним  становищем  та  сімейними  обставинами
(Доповідач: Масловець Людмила Сергіївна).

16. Про  розгляд  заяви  приватного  нотаріуса  Київського  міського
нотаріального округу Лавринович О.Л. про звільнення її від сплати членських
внесків  у  зв’язку  з  утриманням  двох  інвалідів  (матері  та  доньки) та
отриманням невеликого доходу (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович). 

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» - 23 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради

НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно

2  .  СЛУХАЛИ: Виконавчого  директора  НПУ  Долгову  З.М.  про
затвердження Порядку про припинення членства в НПУ.

Долгова З.М.   доповіла, що проект  Порядку про припинення членства в
НПУ  розроблено з метою  визначення механізму розгляду Радою НПУ питань
про  припинення членства в НПУ, з урахуванням вимог пункту 3 Статуту НПУ. 

 Вказаний проект Порядку було направлено головам відділень НПУ для
опрацювання та надання своїх зауважень і пропозицій.
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Станом на 22 червня 2017 року пропозиції та зауваження не надходили. 
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 22; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Сидоренко А.В.).
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок про припинення членства в НПУ.

Рішення прийнято
 
3.  СЛУХАЛИ: Виконавчого  директора  НПУ  Долгову  З.М.  про

затвердження Порядку розгляду Радою НПУ подань про анулювання свідоцтва
про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Долгова З.М., доповіла, що проект  Порядку розгляду Радою НПУ подань
про  анулювання  свідоцтва  про  право  на  зайняття  нотаріальною  діяльністю
розроблено з метою  визначення процедури  розгляду питань про  порушення
правил професійної етики та підготовки подання про анулювання свідоцтва про
право  на  зайняття  нотаріальною  діяльністю.  Проект  цього  Порядку  було
направлено  головам  відділень  НПУ  для   опрацювання  та  надання  своїх
зауважень і пропозицій.

Станом на 22 червня 2017 року пропозиції та зауваження не надходили. 
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 18; 
                              «ПРОТИ» - 2 (Кохан Г.Л., Коваленко В.В.);
                               «УТРИМАЛИСЬ» - 3 (Суханова Т.О., Балик Т.М.,

Сидоренко А.В.).
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок  розгляду  Радою  НПУ  подань  про

анулювання  свідоцтва  про  право  на  зайняття  нотаріальною  діяльністю з
урахуванням  окремих  правок,  які  були  внесені  членами  Ради  НПУ  під  час
засідання.                                          
Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ:  Заступника голови Комісії з питань професійної етики
нотаріусів  НПУ  Спірідович  Н.В. про розгляд  висновку  Комісії  з  питань
професійної  етики  нотаріусів  Нотаріальної  палати  України  про  порушення
Правил  професійної  етики  нотаріусом  –  завідуючою  Київського  державного
нотаріального архіву Посипанко А.А.

Марченко В.М. доповів, що члени Ради НПУ, а саме: Оніщук О.М., Кіцула
О.М. та Ворошина Л.В., яких обрано до складу Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату при Міністерстві юстиції України, подали заяви про самовідвід  на
час розгляду 4 та 5 питання порядку денного засідання Ради НПУ, а саме: 

висновку  Комісії  з  питань  професійної  етики  нотаріусів  Нотаріальної
палати  України  про  порушення  Правил  професійної  етики  нотаріусом  –
завідуючою Київського  державного нотаріального архіву  Посипанко А.А.  та
висновку  Комісії  з  питань професійної  етики нотаріусів Нотаріальної  палати
України  про  порушення  Правил  професійної  етики  нотаріусом  –  приватним
нотаріусом Баришівського районного нотаріального округу  Київської  області
Бердесом М.О.  та прийнятті відповідного рішення без їх участі.
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Марченко В.М. ознайомив  членів  Ради  НПУ  із  заявами  Оніщук  О.М.,
Кіцули  О.М.  та  Ворошиної  Л.В. та   поставив  питання  щодо  самовідводу
вказаних членів  Ради НПУ на  голосування. 

Марченко В.М.  звернув увагу  на вимоги п. 8 Порядку розгляду Радою
НПУ подань про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю,  згідно  якого  члени  Ради  НПУ,  від  яких  надійшли  заяви  про
самовідвід не приймають участь в голосуванні.

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 20; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:  Заяви Оніщук О.М., Кіцули О.М. та Ворошиної Л.В.  про

самовідвід  задовольнити. На  час  розгляду  висновку  Комісії  з  питань
професійної  етики  нотаріусів  Нотаріальної  палати  України  про  порушення
Правил  професійної  етики  нотаріусом  –  завідуючою  Київського  державного
нотаріального архіву Посипанко А.А. та висновку Комісії з питань професійної
етики  нотаріусів  Нотаріальної  палати  України  про  порушення  Правил
професійної  етики  нотаріусом  –  приватним  нотаріусом  Баришівського
районного  нотаріального  округу  Київської  області  Бердесом  М.О.   та
прийняття відповідного рішення членам Ради НПУ Оніщук О.М., Кіцулі О.М.
та Ворошиній Л.В. покинути залу засідань Ради НПУ.
Рішення прийнято одноголосно

СЛУХАЛИ: Заступника голови  Комісії  з  питань  професійної  етики
нотаріусів  НПУ  Спірідович  Н.В.,  яка  доповіла,  що  до  Комісії  з  питань
професійної етики нотаріусів НПУ надійшли скарги від приватних нотаріусів
Київського міського нотаріального округу Манахіної Г.О. та Чмирука О.В. щодо
грубих  порушень  з  боку  завідуючої  Київського  державного  нотаріального
архіву  Посипанко  А.А  морально-етичних  принципів  та  професійно-етичних
норм поведінки  у  процесі  здійснення  професійної  діяльності  у  відносинах  з
колегами – нотаріусами міста Києва.

СЛУХАЛИ: голову  відділенні  НПУ  в  м.  Києві  Сидоренка  А.В. про
необхідність долучення до матеріалів справи Резолюції № 1 чергових Загальних
зборів  нотаріусів  міста  Києва  від  24  лютого  2017  року  «Щодо  негайного
втручання  Міністерства  юстиції  України  у  ситуацію,  що  склалася  у  сфері
контролю за діяльність нотаріату в м. Києві».

СЛУХАЛИ: Президента  НПУ  Марченко  В.М.,  який  зазначив,  що
відповідно  до  п.  3  Порядку  розгляду  Радою  НПУ  подань  про  анулювання
свідоцтва  про  право  на  зайняття  нотаріальною діяльністю члени  Ради  НПУ
мають заслухати нотаріуса щодо якого розглядається висновок Комісії.

Слово надається  завідуючій Київського державного нотаріального архіву
Посипанко А.А.

СЛУХАЛИ: завідуючу  Київського  державного  нотаріального  архіву
м. Києва Посипанко А.А., яка  пояснила обставини щодо ситуації, яка склалася
та стала причиною розгляду питання про порушення нею Правил професійної
етики нотаріусом  на засіданні Комісії з питань професійної етики нотаріусів
НПУ.
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Перш  за  все,  прошу  Раду  НПУ  розглянути  висновок  Комісії  з  питань
професійної  етики про порушення мною, як  нотаріусом Правил професійної
етики  об’єктивно,  справедливо  та  уважно,  дослідивши  та  вивчивши  всі
матеріали справи.  А також долучити до матеріалів  справи документи подані
мною для вивчення членами Ради НПУ.

 Хочу також зазначити, що лише сьогодні я мала можливість ознайомитися
з рішенням Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ. 

З  приводу  скарг,  які  надійшли  на Посипанко  А.А як  на  завідуючу
Державним  нотаріальним  архівом  м.  Києва  від  двох  приватних  нотаріусів
Київського міського нотаріального нотаріусів, Чмирука О.В. та Манохіної Г. О.
пояснила таке.

Стосовно звернення приватного нотаріуса Чмирука О.В.  з приводу моєї
поведінки  хотіла  б  сказати   що   з  ним  я  взагалі  особисто  не  знайома  і  не
спілкувалася.  Чмирука О.В. я вперше побачила на засіданні Комісії  з питань
професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України 22 травня 2017 року.
В  період, зазначений у скарзі, коли  Чмирук О.В.  звертався до Державного
нотаріального  архіву  м.  Києва,  я  вже  п’ять  днів  знаходилася  в  офіційній
відпустці  за  500  км.  від  м.  Києва.  З  приватним  нотаріусом  Чмируком  О.В.
спілкувалася моя співробітниця. Особистого  спілкування щодо питань архіву  з
приватним нотаріусом Чмируком О.В. я не мала. 

 З  приводу  звернення  приватного  нотаріуса  Манохіної  Г.О.  щодо
необ’єктивного надання  їй платних послуг, хочу зазначити, що  в Державному
нотаріальному  архіві  м.  Києва  ведеться  журнал  фіксації  всіх  платежів  та
відвідувань архіву, де нотаріуси власноруч записують, з яких саме питань вони
звертаються до архівної установи.
       В  Державному  нотаріальному  архіві  м.  Києва  діють  тарифи,  які
затверджені  Головним територіальним управлінням юстиції м. Києва. Також в
Державному нотаріальному архіві м. Києва ведеться відомість, у якій зазначено
прізвище нотаріуса та за які послуги виписана та чи інша квитанція. Копії всіх
квитанцій  по  внесеним  платежам,  із  зазначенням  прізвища  нотаріуса
зберігаються в Державному нотаріальному архіві м. Києва. 
       Вперше приватний нотаріус Манохіна  Г.О.  звернулася до Державного
нотаріального архіву м. Києва в липні 2016 року для затвердження Описів справ
за 2013 рік, а отже і квитанції вона сплачувала за  впорядкування описів за 2013
рік.

Вдруге  приватний  нотаріус  Манохіна  Г.О.  звернулася  до  Державного
нотаріального архіву м. Києва в лютому 2017 року для затвердження Описів
справ за 2014 рік та оплатила квитанції за  надання послуг по впорядкуванню
описів  за 2014 рік.

Також  приватний  нотаріус  Манохіна  Г.О.  зверталася  до  Державного
нотаріального архіву м. Києва 17 березня 2017 року, про що свідчить власноруч
зроблений нею запис в журналі відвідувань Державного нотаріального архіву
м. Києва, де зазначено, що вона звернулася за консультацією стосовно питання
складання  Акту  на  знищення  справ  тимчасового   строку  зберігання,  строк
зберігання яких вже сплив.
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       Таким чином, приватний нотаріус Манохіна Г.О. відвідувала Державний
нотаріальний  архів  м.  Києва  три  рази  з  різних  питань,  тому  і   квитанції
відповідно були   виписані за надання різних послуг з архівних питань.

Крім того, в квітні 2017 року приватний нотаріус Манохіна Г.О. звернулася
до НПУ з скаргою на мене у зв’язку з тим, що я ніби то не погоджую її описи
справ. Вважаю   такі   звинувачення у мій бік неправдивими, оскільки всі описи
справ мною були  погоджені ще 16 березня 2017 року, але і досі знаходяться в
державному  нотаріальному  архіві  м.  Києва,  оскільки  приватний  нотаріус
Манохіна Г.О. їх не забирає. 

Я прошу шановних членів Ради НПУ звернути увагу на всі долучені мною
докази і неупереджено підійти до розгляду питання щодо прийняття рішення
щодо підготовки подання НПУ про анулювання мого свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю. Я розумію, що в Державному нотаріальному
архіві м. Києва дуже багато проблем, але зі своєї сторони я роблю все можливе
для їх вирішення.
        Також я прошу звернути увагу на те,  що згідно штатного розпису у
державному нотаріальному архіві м. Києва має працювати 22 працівника з яких:
завідувач, 5 нотаріусів та 16 консультантів,.

 Проте, на сьогоднішній день в державному нотаріальному архіві м. Києва
заповнено лише 4 посади.  При цьому, в архіві немає жодного нотаріуса, який
би хоч допомагав вести прийом нотаріусів та громадян.

Я  прийму  всі  зауваження  членів  Ради  НПУ  стосовно  роботи  архіву  та
врахую усі недоліки у подальшій роботі.

Державний нотаріальний  архів  м.  Києва  завжди  йшов  на  перемовини  з
відділенням НПУ в м. Києві щодо впровадження інновацій  з питань  надання
нотаріусам м. Києва  методичної допомоги  в архівній справі.

Зараз  державний  нотаріальний  архів  м.  Києва  веде  активну  роботу  в
напрямку створення електронного сервісу для нотаріусів міста.

ОБГОВОРЕННЯ: 
Гура  Л.Б.  –  Чи  вживалися  до  Вас  заходи  реагування  Головним

територіальним  управлінням  юстиції  м.  Києва  та  Міністерством  юстиції
України  ? Адже Резолюція  № 1  чергових  Загальних  зборів  нотаріусів  міста
Києва  від  24  лютого  2017  року  «Щодо  негайного  втручання  Міністерства
юстиції  України  у  ситуацію,  що  склалася  у  сфері  контролю  за  діяльність
нотаріату в м. Києві» адресована саме для них?

Посипанко А.А. – Ні!
Балик Т.М. – Які висновки Ви зробили?
Посипанко А.А. – Відповідні висновки мною зроблені, оскільки я вважаю

себе частиною нотаріальної спільноти.
Бояківський О.В. –  З  якого часу ви працюєте  завідувачем Державного

нотаріального архіву м. Києва?
Посипанко А.А. – З 25 січня 2016 року.
Сидоренко  А.В. –  Якщо  Ви  вважаєте  себе  частиною  нотаріальної

спільноти,  чому  Ви  не  відвідуєте  Загальні  збори  нотаріусів  м.  Києва,  де
стосовно Вас та Вашої діяльності приймаються відповідні рішення? Чому коли
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ми запрошуємо Вас  на  засідання  Правління  відділення  НПУ в  м.  Києві,  Ви
також не з’являєтеся та не надаєте жодних пояснень?

Посипанко А.А. – Моя відсутність на засіданні Правління відділення НПУ
в м. Києві була з поважних причин, так як хворіла моя 15- річна донька.

Бернацька І.М. – Які Вами вжито заходи з моменту отримання Резолюції
№ 1 чергових Загальних зборів нотаріусів міста Києва від 24 лютого 2017 року
«Щодо  негайного  втручання  Міністерства  юстиції  України  у  ситуацію,  що
склалася у сфері контролю за діяльність нотаріату в м. Києві» та після підсумків
засідання Комісії  з  питань професійної етики нотаріусів НПУ, засідання якої
відбулося 22 травня 2017 року?

 Яким чином Ви намагалися врегулювати конфліктну ситуацію з точки зору
морально-етичних відносин?

Посипанко А.А. – З моєї  сторони не вчинялося жодних дій,  оскільки я
маю сумнів на предмет того, що будь-які  спроби з мого боку будуть оцінені  як
нікчемні та нелогічні. 

ВИСТУПИЛИ: члени  Ради  НПУ, які  акцентували  увагу  на  тому,  що
додаткові документи, які  надані Посипанко А.А  та долучені до матеріалів  з
питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України  потребують
додаткового вивчення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17; 
                                      «ПРОТИ» - 1 (Коваленко В.В.);   
                                      «УТРИМАЛИСЬ» - 2 (Марченко В.М.; Сидоренко А.В.).

УХВАЛИЛИ: 
У зв’язку з надходженням від завідуючої Державного нотаріального архіву

м.  Києва  Посипанко  А.А. документів  та  потребою  в  додатковому  їх
опрацюванні  розгляд  питання  про  підготовку   подання  про  анулювання
свідоцтва  про  право на  зайняття нотаріальною діяльністю та   внесення
його на розгляд до  Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві
юстиції перенести.                                      
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:  Голову Комісії з питань професійної етики нотаріусів
НПУ  Дідок  В.В. про розгляд  висновку  Комісії  з  питань  професійної  етики
нотаріусів  Нотаріальної  палати  України  про  порушення  Правил  професійної
етики – приватним нотаріусом Баришівського районного нотаріального округу
Київської області Бердесом М.О.

СЛУХАЛИ: Голову  Комісії  з  питань  професійної  етики  нотаріусів
НПУ  Дідок  В.В.,  яка  доповіла,  що  до  Комісії  з  питань  професійної  етики
нотаріусів НПУ надійшло подання від голови відділення у Київській області
Дерун  К.А.   про  порушення  Правил  професійної  етики  нотаріусів  України
приватним  нотаріусом  Баришівського  районного  нотаріального  округу
Київської області Бердесом М.О.

Вказане  подання  було  підготовлене  у  зв’язку  з  тим,  що  надійшла  усна
інформація  з  Міністерства  юстиції  України  про  розміщення  рекламної
інформації  своєї  діяльності  приватним  нотаріусом  Баришівського  районного
нотаріального округу Київської області Бердесом М.О.
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Для  перевірки  даного  факту  була  створена  відповідна  комісія,  яка
зафіксувала  по  місту  та  району  розміщення  рекламної  інформації  про
приватного нотаріуса Бердеса М.О..

Під час роботи комісії приватний нотаріус Бердес М.О. слідкував за діями
комісії  та  після  закінчення  роботи  комісії  чекав  на  членів  комісію  в  своїй
нотаріальній конторі.

В його нотаріальній конторі членами відповідної комісії було виявлено такі
ж рекламні плакати, такої ж форми але іншого змісту.

Бердес  М.О.,  весь  час  намагався  нам  надати  рекламні  плакати  ті,  які
знаходилися в нього в офісі пояснюючи, що ті, які ми познімали по місту та
району невідомо ким розміщені.

22  травня  2017  року  приватного  нотаріуса  Баришівського  районного
нотаріального  округу  Київської  області  Бердеса  М.О.  було  запрошено  на
засідання Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ.

Під час засідання приватний нотаріус Бердес  М.О. вів себе зверхньо та
зухвало.

На  засідання  Комісії  з  питань  професійної  етики  нотаріусів  НПУ
приватний  нотаріус  Бердес  М.О.  підготував  письмові  свої  заперечення,  які
надав  членам комісії.  До  цих  заперечень  були  підшиті  Правила  професійної
етики нотаріусів України.  

Також він надав характеристики, який він гарний професіонал.
Дідок В.В. зазначила, що до його професійних якостей Комісія з питань

професійної етики нотаріусів НПУ не має жодних претензій, а от до етичних
норм поведінки, дуже багато. 

Під час засідання Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ було
встановлено,  що приватний нотаріус Баришівського районного нотаріального
округу  Київської  області  Бердес  М.О.  порушив  Правила  професійної  етики
нотаріусів України через те, що сам факт розміщення рекламних оголошень, що
містить перелік послуг вже є грубим порушенням. 

СЛУХАЛИ: голову відділення НПУ в Київській області Дерун К.А.,  яка
доповіла,  що  Бердес  М.О.  до  моменту  його  реєстрації  по  Баришівському
районному  нотаріальному  округу  Київської  області,  працював,  спочатку
приватним  нотаріусом Київського  міського  нотаріального  округу,  а  потім
завідуючим Бориспільської  міської  державної  нотаріальної  контори Київської
області. 

Під  час  роботи  на  посаді  завідуючого  Бориспільською  міською
нотаріальною конторою Київської області документи були в досить поганому
стані. Що стосується відношення Бердеса М.О. до співробітників контори то
воно було дуже зверхнє та неприпустиме.

Стосовно рекламних оголошень, які розміщуються приватним нотаріусом
Бердесом М.О. то хотіла б зазначити. Ще не доїхавши до Баришівки є пункт
продажу  автомобілів  і  там  стоїть  металевий  кіоск  де  великими  буквами
написано «НОТАРІУС». Для перевірки даного факту я особисто звернулася до
особи, яка знаходилася в цьому кіоску начебто за вчиненням нотаріальної дії. В
моїй присутності молодий хлопчина зателефонував Бердесу М.О. і зазначив, що
людям потрібна генеральна довіреність та через скільки ти будеш на місці. На
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що  пан  Бердес  М.О.  відповів,  що  він  вже  в  дорозі  але  в  пробці  оскільки
проживає в місті Борисполі і буде хвилин за 10. 

Дерун  К.А.  зазначила,  що  розуміє,  що  ця  розмова  не  є  доказом  та
підтвердити документально цей факт неможливо але вона все таки записала цю
розмову.

Також Дерун  К.А.  зазначила,  що  її  жахливо  обурив,  той  факт,  що  цей
металевий кіоск є другим робочим місцем приватного нотаріуса Баришівського
районного нотаріального округу Київської області Бердеса М.О. 

Під час моєї з ним розмови він не заперечував той факт, що він збирався
приїхати для вчинення нотаріальної дії на виїзді.

Також хотіла б зазначити, що станом на 21 червня 2017 року у приватного
нотаріуса  Баришівського  районного  нотаріального  округу  Київської  області
Бердеса М.О., який є членом НПУ заборгованість по сплаті членських внесків
становить 2016 грн.

СЛУХАЛИ: Президента  НПУ  Марченко  В.М.,  який  зазначив,  що
відповідно  до  п.  3  Порядку  розгляду  Радою  НПУ  подань  про  анулювання
свідоцтва  про  право  на  зайняття  нотаріальною діяльністю члени  Ради  НПУ
мають заслухати нотаріуса щодо якого розглядається висновок.

СЛУХАЛИ: приватного нотаріуса Баришівського районного нотаріального
округу  Київської  області  Бердеса  М.О.,  який  усно  надав  пояснення   щодо
ситуації,  яка  склалася  та  стала  причиною  розгляду  Комісією  з  професійної
етики нотаріусів НПУ.  

Бердес  М.О.  зазначив,  що  ситуація,  яка  з  ним  трапилася  навчила  його
багато чому. Перш за все, треба контролювати те, що замовляєш, тому що без
контролю отримаєш ту ситуацію, яка склалася з ним. 

Поспілкувавшись з колегами і погодившись з ними на майбутнє, я виніс
для себе певний висновок, що було б непогано як би у нас був затверджений
один  зразок/макет  вивісок  для  нотаріусів,  в  якому  б  було  зазначено:  якого
розміру має бути вивіска, якого кольору і сам допустимий зміст вивіски. Тоді б
можливо було взагалі уникнути таких ситуацій.

Бердес М.О. зазначив, що всі рекламні оголошення були вилучені ним ще
21 травня 2017 року.

ОБГОВОРЕННЯ:   
Марченко В.М. – прошу пояснити, з яких підстав 21 червня 2017 року на

ім’я Президента НПУ Вами було надіслано скаргу на Рішення Комісії з питань
професійної етики нотаріусів НПУ від 22 травня 2017 року?

Яка її правова природа? Ви розумієте, що ця скарга є нікчемною? І чи не
вбачається  в  цьому  Ваше  невизнання  порушення  морально-етичних  норм
шляхом розміщення реклами?

Бердес  М.О.  –  оскільки  вважаю  дане  рішення  незаконним,
необґрунтованим,  безпідставним  та  таким,  що  не  відповідає  фактичним
обставинам справи.

 Марченко В.М. – як нам стало відомо 21 червня 2017 року до Окружного
адміністративного суду міста Києва Вами було подано позовну заяву до Комісії
з питань професійної етики нотаріусів НПУ «Про визнання протиправним та
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скасування рішення Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ від 22
травня 2017 року». Які Ви можете надати пояснення з цього питання?

 Бердес  М.О.  –  справа  в  тому, що Комісія  з  питань професійної  етики
нотаріусів  НПУ  безпідставно  звинувачує  мене  в  порушенні  ч.4  ст.3  Закону
України  «Про  нотаріат»,  а  я  насправді  не  займаюсь  підприємницькою
діяльністю,  саме  цей  факт  потягнув  за  собою  позов  до  Окружного
адміністративного суду міста Києва.

Блауш Н.З. – скільки в Баришівському районному нотаріальному окрузі
Київської області приватних нотаріусів?

Бердес М.О. – 4. 
Гура Л.Б. – скільки та які нотаріальні дії ви вчинили за 2016 рік?
Бердес  М.О. –  376  нотаріальні  дії  (копії,  довіреності,  засвідчення

справжності підпису, заяви та договори).
Гура Л.Б. –  А скільки на сьогоднішній день ви вчинили нотаріальних дії

за 2017 рік?
Бердес М.О. – близько 700 нотаріальних дій.
Бернацька І.М. – Ви хочете бути нотаріусом чи підприємцем?
Бердес М.О. – тільки нотаріусом.
ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 13; 

                                      «ПРОТИ» - 1 (Левенець Т.П.);   
                                      «УТРИМАЛИСЬ» - 6 (Гуледза А.Г., Козаєва Н.М.,

Гура  Л.Б.,  Балик  Т.М.,  Кирилюк
Д.В., Бернацька І.М.).

УХВАЛИЛИ: 
За  результатами  розгляду  висновку  Комісії  з  питань  професійної  етики

нотаріусів  Нотаріальної  палати  України  про  порушення  Правил  професійної
етики  нотаріусів  України  –  приватним  нотаріусом  Баришівського  районного
нотаріального округу Київської області  Бердесом М.О.  підготувати  подання
про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
приватного нотаріуса Баришівського районного нотаріального округу Київської
області  Бердеса М.О.  та  внести  його на розгляд до  Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату  при Міністерстві юстиції України. 
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.  про  підбиття
підсумків  Першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий нотаріус року».

Долгова З.М. доповіла,  що 24 травня 2017 року головам відділень НПУ
було  направлено  доручення  Президента  НПУ  про  необхідність  проведення
Першого туру конкурсу «Кращий нотаріус року» серед нотаріусів у порядку і
номінаціях,  визначених  Положенням  про  проведення  конкурсу  «Кращий
нотаріус року».

Відповідно до п. 19 цього Положення територіальні конкурсні комісії  мали
б :

- підвести  підсумки  конкурсу  серед  нотаріусів  відповідного відділення
НПУ;
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        -  до 15 червня надіслати до НПУ подання з детальним викладенням
успіхів  та  досягнень  кожного конкретного конкурсанта,  який  висувається  як
номінант.

Станом на 22 червня 2017 року до Нотаріальної палати України надійшли
документи  лише  від  13  відділень  НПУ,  де  були  створені   територіальні
конкурсні  комісії  та  в  яких  було  проведено перший тур конкурсу «Кращий
нотаріус року» (Вінницької  обл.,  Дніпропетровської  обл.,  Житомирської  обл.,
Запорізької обл., Київської обл., Кіровоградської обл., Львівської обл., Одеської
обл., Полтавської обл., Сумської обл., Тернопільської обл., Хмельницької обл.,
Черкаської обл.).

Для проведення другого туру конкурсу «Кращий нотаріус року» при Раді
НПУ має бути створена Центральна конкурсна комісія у складі  7 членів Ради
НПУ. 

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які запропонували включити до складу
Центральної конкурсної комісії для проведення другого туру конкурсу «Кращий
нотаріус року» наступні кандидатури:

1. Президент НПУ – Марченко В.М.;
2. Віце-президент НПУ – Оніщук О.М.;
3. Голова відділення НПУ у м. Києві – Сидоренко А.В.;
4. Голова відділення НПУ у Вінницькій області – Суханова Т.О.;
5. Голова відділення НПУ у Київській області – Дерун К.А.;
6. Член Ради НПУ від м. Києва – Козаєва Н.М.;
7. Член Ради НПУ від м. Києва – Кирилюк Д.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: 
1.) Затвердити  склад  Центральної  конкурсної  комісії  для  проведення

другого туру конкурсу «Кращий нотаріус року» та включити наступних членів
Ради НПУ:

1. Президент НПУ – Марченко В.М.;
2. Віце-президент НПУ – Оніщук О.М.;
3. Голова відділення НПУ у м. Києві – Сидоренко А.В.;
4. Голова відділення НПУ у Вінницькій області – Суханова Т.О.;
5. Голова відділення НПУ у Київській області – Дерун К.А.;
6. Член Ради НПУ від м. Києва – Козаєва Н.М.;
7. Член Ради НПУ від м. Києва – Кирилюк Д.В.
2.) Призначити засідання Центральної конкурсної комісії  для проведення

другого туру конкурсу «Кращий нотаріус року» на 26 липня 2017 року.
Рішення прийнято одноголосно

7.    СЛУХАЛИ: Виконавчого  директора  НПУ  Долгову  З.М.  про
нагородження  нотаріусів  заохочувальними  відзнаками  НПУ  з  нагоди
святкування 02 вересня 2017 року професійного свята – Дня нотаріату України
«Подяка НПУ», «Почесна грамота НПУ».

ВИСТУПИЛИ:
Президент НПУ Марченко В.М.  доповів  інформацію про  подання,  які

надійшли від голів відділень НПУ в областях  про відзначення та заохочення
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нотаріусів  з  нагоди  професійного  свята  –  Дня  нотаріату  відомчими
заохочувальними відзнаками НПУ.

Станом на 22 червня 2017 року до Нотаріальної палати України надійшли
документи  лише  від  18  відділень  НПУ  (Вінницької  обл.,  Дніпропетровської
обл.,  Житомирської  обл.,  Запорізької  обл.,  Івано-Франківської  обл.,  Київської
обл.,  Кіровоградської  обл.,  Луганської  обл.,  Львівської  обл.,  Одеської  обл.,
Полтавської  обл.,  Сумської  обл.,  Тернопільської  обл.,  Херсонської  обл.,
Черкаської обл., Чернівецької обл., Чернігівської обл. та м. Києва).

Члени  Ради  уточнили  подану  відділеннями  НПУ  інформацію про
відзначення та заохочення членів НПУ відомчими заохочувальними відзнаками
НПУ.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: 
1) За поданням голів відділень НПУ нагородити членів НПУ наступними

заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України:

І. Оголосити Подяку НПУ:

1. Бичківській  Олені  Миколаївні,  завідуючій  Львівським  державним
нотаріальним архівом;

2. Бірюку  Олегу  Васильовичу,  приватному  нотаріусу  Драбівського
районного нотаріального округу Черкаської області;

3. Воєводі-Брегей  Мирославі  Петрівні,  приватному  нотаріусу
Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області;

4. Воропай  Михайлу  Миколайовичу,  приватному  нотаріусу
Каланчацького районного нотаріального округу Херсонської області;

5. Коваленко   Ірині  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Криворізького
міського нотаріального округу Дніпропетровської області;

6. Король Олені Миколаївні, приватному нотаріусу Вінницького міського
нотаріального округу; 

7. Малахову  Сергію  Олексійовичу,  приватному  нотаріусу
Сєвєродонецького  міського нотаріального округу  Луганської області;

8. Манохіній Ганні Олексіївні, приватному нотаріусу Київського міського
нотаріального округу;

9. Маркуц  Уляні  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Косівського
районного нотаріального округу Івано-Франківської області; 

10. Мірошниченко  Лідії  Михайлівні,  приватному  нотаріусу
Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області;

11. Міхірьовій  Олені  Анатоліївні,  приватному  нотаріусу  Київського
міського нотаріального округу;

12. Пікуль  Галині  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Борщівського
районного нотаріального округу Тернопільської області;

13. Поліщук  Анатолію  Олександровичу,  приватному  нотаріусу
Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області;

14. Рой Тетяні Володимирівні, державному нотаріусу Першої полтавської
державної нотаріальної контори;
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15. Ситник Сергію Михайловичу, заступнику завідувача Другої Сумської
державної нотаріальної контори;

16. Стражник Тетяні Олексіївні,  приватному нотаріусу Житомирського
міського нотаріального округу;

17. Тимофтій  Лесі  Миколаївні,  приватному  нотаріусу  Глибоцького
районного нотаріального округу Чернівецької області;

18. Тимощук  Віталію  Олександровичу,  приватному  нотаріусу
Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області;

19. Федченко  Олені  Олександрівні,  завідуючій  Першої  Запорізької
державної  нотаріальної контори;

20. Юрченко Ірині Григорівні, приватному нотаріусу Київського міського
нотаріального округу.

ІІ. Почесною грамотою НПУ:

1. Балковий  Мирон  Миколайович,  приватний  нотаріус  Чернівецького
міського нотаріального округу; 

2. Бурлак  Олег  Мирославович,  приватний  нотаріус  Кременецького
районного нотаріального округу Тернопільської області;

3. Вержиковська  Олена  Петрівна,  приватний  нотаріус  Бердянського
міського нотаріального округу Запорізької області;

4. Вовк  Наталія  Валеріївна,  приватний  нотаріус  Одеського  міського
нотаріального округу; 

5. Доброльожа Віктор Віталійович, приватний нотаріус Житомирського
районного нотаріального округу;

6. Дяків  Владислава  Олександрівна,  приватний  нотаріус  Львівського
міського нотаріального округу;

7. Жолуденко  Олександр  Олександрович,  приватний  нотаріус
Великолепетиського районного нотаріального округу Херсонської області;

8. Кузнєцова Наталія  Миколаївна,  приватний нотаріус  Надвірнянського
районного нотаріального округу Івано-Франківської області;

9. Кутова Тетяна Антонівна, приватний нотаріус Броварського міського
нотаріального округу  Київської області;

10. Нікітчук  Наталія  Анатоліївна,  приватний  нотаріус  Іллінецького
районного нотаріального округу Вінницької області;

11. Новицька Ірина Олександрівна,  приватний нотаріус Кропивницького
міського нотаріального округу Кіровоградської області;

12. Осика  Людмила  Миколаївна,  приватний  нотаріус  Христинівського
районного нотаріального округу Черкаської області;

13. Перекопська  Ірина  Степанівна,  приватний  нотаріус  Криворізького
міського нотаріального округу Дніпропетровської області;

14. Прокоф’єва  Ольга  Михайлівна,  приватний  нотаріус  Чернігівського
міського нотаріального округу;

15. Чернишенко  Вікторія  Вікторівна,  приватний  нотаріус  Сумського
міського нотаріального округу;

16. Чернявський  Юлій  Володимирович,  завідувач Кобеляцької  районної
державної нотаріальної контори Полтавської області.
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2) За поданням голови Комісії НПУ з питань співробітництва з органами
державної влади та місцевого самоврядування Оніщук О.М. нагородити членів
НПУ наступними заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України:

І. Оголосити Подяку НПУ:
1. Сєйдалієву  Денису  Сєйтмеметовичу,  приватному  нотаріусу

Кельменецького районного нотаріального округу Чернівецької області;
2. Петутіній  Юлії  Олександрівні,  приватному  нотаріусу  Київського

міського нотаріального округу;
3. Войтовському  Валентину  Сергійовичу,  приватному  нотаріусу

Київського міського нотаріального округу;
4. Кирилюк  Олені  Юріївні,  приватному  нотаріусу  Київського  міського

нотаріального округу.
Рішення прийнято одноголосно

8.    СЛУХАЛИ: Виконавчого  директора  НПУ  Долгову  З.М.  про
нагородження  нотаріусів  заохочувальними  відзнаками  Міністерства  юстиції
України з нагоди святкування 02 вересня 2017 року професійного свята – Дня
нотаріату України «Подяка Міністерства юстиції України», «Почесна грамота
Міністерства юстиції України». 

ВИСТУПИЛИ: Президент НПУ Марченко В.М., члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: За  поданням  голів  відділень  Нотаріальної  палати  України

нагородити  членів  НПУ наступними відомчими заохочувальними відзнаками
Міністерства юстиції України: 

І. Подякою Міністерства юстиції України:
1. Бабенко  Олену  Вікторівну,   приватного  нотаріуса  Лисичанського

міського  нотаріального округу Луганської області;
2. Базюк  Тамару  Володимирівну,  приватного  нотаріуса  Коломийського

міського нотаріального округу Івано-Франківської області;
3. Баранівську  Оксану  Сергіївну,  завідуючу  Коростенської  районної

державної нотаріальної контори Житомирської області;
4. Гуменюк  Наталію  Петрівну,  завідуючу   Літинської  державної

нотаріальної контори Вінницької області;
5. Дудкіну  Світлану  Григорівну,  приватного  нотаріуса  Кременчуцького

міського нотаріального округу Полтавської області;
6. Зеленського  Сергія  Миколайовича,  завідувача  Варвинської  районної

державної нотаріальної контори Чернігівської області;
7. Казачкову  Марину  Олегівну,  приватного  нотаріуса  Херсонського

міського нотаріального округу;
8. Каракулова  Ігоря  Леонідовича,  приватного  нотаріуса  Бердянського

районного нотаріального округу Запорізької області;
9. Комендантову Олену Іванівну,  завідуючу Першої Сумської державної

нотаріальної контори;
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10. Лисогора  Олега  Анатолійовича,  приватного  нотаріуса  Броварського
міського нотаріального округу Київської області;

11. Мороз  Катерину  Володимирівну,  приватного  нотаріуса
Тернопільського районного нотаріального округу;

12. Плотицю  Ганну  Дмитрівну,  приватного  нотаріуса  Золочівського
районного нотаріального округу Львівської області;

13. Старовойтова  Олександра  Сергійовича,  приватного  нотаріуса
Черкаського районного нотаріального округу;

14. Стоєву  Галину  Федорівну,  приватного  нотаріуса  Кропивницького
міського нотаріального округу Кіровоградської області;

15. Толстих  Наталію  Миколаївну,  завідуючу  Четвертої   одеської
державної нотаріальної контори;

16. Хоміцьку Наталію Георгіївну, приватного нотаріуса Сторожинецького
районного нотаріального округу Чернівецької області;

17. Юрченко  Наталію  Василівну,  приватного  нотаріуса  Кам'янського
міського нотаріального округу Дніпропетровської області.

ІІ. Почесною грамотою Міністерства юстиції України:
1. Батлюк  Юстина  Петрівна,  приватний  нотаріус  Сколівського

районного нотаріального округу Львівської області;
2. Бережний Олександр Сергійович,  приватний нотаріус  Нікопольського

міського нотаріального округу Дніпропетровської області;
3. Береш Любов  Іванівна,  приватний  нотаріус  Тернопільського міського

нотаріального округу;
4. Бешинська  Галина  Анатоліївна,  завідуюча   Ямпільської  державної

нотаріальної контори Вінницької області;
5. Блошенко Вікторія Іванівна,  завідуюча Сумської  районної  державної

нотаріальної контори;
6. Володіна Оксана Станіславівна,  завідуюча  Мелітопольської  районної

державної  нотаріальної контори Запорізької області;
7. Заріцька  Євгенія  Олександрівна,  приватний  нотаріус  Житомирського

міського нотаріального округу;
8. Кличановська  Світлана  Іванівна,  приватний  нотаріус  Херсонського

міського нотаріального округу;
9. Мельник  Ольга  Миколаївна,  приватний  нотаріус  Одеського  міського

нотаріального округу; 
10. Нікітенко  Вікторія  Вікторівна,  приватний  нотаріус  Києво-

Святошинського районного нотаріального округу Київської області;
11. Панченко  Олена  Іванівна,  державний  нотаріус  Другої  чернігівської

державної нотаріальної контори;
12. Прохор  Любов  Євгеніївна,  приватний  нотаріус  Кропивницького

міського нотаріального округу Кіровоградської області;
13. Спірідович  Надія  Василівна,  приватний  нотаріус  Кременчуцького

міського нотаріального округу Полтавської області;
14. Хусід Світлана Максівна, приватний нотаріус Чернівецького міського

нотаріального округу;
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15. Юрчак Олег Володимирович, приватний нотаріус Івано-Франківського
міського нотаріального округу.
Рішення прийнято одноголосно

9.  СЛУХАЛИ:  Президента  НПУ Марченка  В.М.  про  організацію  та
проведення  святкування  02  вересня  2017  року  професійного  свята  –  Дня
нотаріату України.

ВИСТУПИЛИ: Президент НПУ Марченко В.М., члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: За  дорученням  Президента  НПУ  Марченка  В.М.  головам

відділень  НПУ  організувати  урочисте  нагородження  нотаріусів
заохочувальними відзнаками НПУ з нагоди святкування 02 вересня 2017 року
професійного свята – Дня нотаріату України на місцях.
Рішення прийнято одноголосно

10.  СЛУХАЛИ:  Президента  НПУ  Марченка  В.М.  про відзначення
членів  НПУ  заохочувальними  відзнаками  НПУ  за  активну  участь  у  XV
Міжнародній спортивній нотаріальній олімпіаді у Польщі.

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Відзначити членів НПУ заохочувальними відзнаками НПУ за

активну участь у XV Міжнародній спортивній нотаріальній олімпіаді у Польщі
відповідно до наданого списку, наступними відзнаками:

Оголосити Подяку НПУ:
1. Бєднову  Олександру  Анатолійовичу, приватному  нотаріусу

Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області;
2. Бєдновій Наталії  Віталіївні,  приватному нотаріусу Мелітопольського

міського нотаріального округу Запорізької області;
3. Климчуку  Сергію  Івановичу, приватному  нотаріусу  Сквирського

районного нотаріального округу Київської області;
4. Прокоф’євій  Ользі  Михайлівні, приватному  нотаріусу  Чернігівського

міського нотаріального округу;
5. Верповській  Олені  Володимирівні,  приватному  нотаріусу  Київського

міського нотаріального округу;
6. Юдіну  Максиму  Анатолійовичу,  приватному  нотаріусу  Київського

міського нотаріального округу;
7. Матвієнко Сергію Миколайовичу, приватному нотаріусу Чернігівського

міського нотаріального округу;
8. Грибановій  Ользі  Віталіївні,  приватному  нотаріусу  Запорізького

міського нотаріального округу;
9. Гречанівському  Анатолію  Ярославовичу,  приватному  нотаріусу

Тернопільського міського нотаріального округу;
10. Козаєвій  Наталії  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Київського

міського нотаріального округу;
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11. Карнарук  Наталії  Віленівні,  приватному  нотаріусу  Полтавського
міського нотаріального округу;

12. Клочко Олександру Петровичу,  приватному нотаріусу Володарського
районного нотаріального округу Київської області;

13. Кріль  Олександру  Михайловичу,  приватному  нотаріусу  Запорізького
міського нотаріального округу;

14. Коваленко  Володимиру  Васильовичу,  приватному  нотаріусу
Чернігівського міського нотаріального округу;

15. Кот  Борису  Анатолійовичу,  приватному  нотаріусу  Дніпровського
міського нотаріального округу Дніпропетровської області;

16. Драпатій  Ользі  Миколаївні,  приватному  нотаріусу  Дніпровського
міського нотаріального округу Дніпропетровської області;

17. Хоміч  Оксані  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Дніпровського
міського нотаріального округу Дніпропетровської області;  

18. Чорній Оксані Сергіївні, приватному нотаріусу Криворізького міського
нотаріального округу Дніпропетровської області;  

19. Лободі  Сергію  Леонідовичу,  приватному  нотаріусу  Барського
районного нотаріального округу Вінницької області;

20. Маковецькій Олені Анатоліївні,  приватному нотаріусу Херсонського
міського нотаріального округу;

21. Мартюк  Ігорю  Зіновійовичу,  приватному  нотаріус  Тернопільського
районного нотаріального округу;

22. Майшмаз  Сергію  Федоровичу,  приватному  нотаріусу  Нікольського
районного нотаріального округу Донецької області;

23. Кохан Ганні Леонідівні, приватному нотаріусу Дніпровського міського
нотаріального округу Дніпропетровської області; 

24. Москівець  Станіславу  Володимировичу,  приватному  нотаріусу
Полтавського міського нотаріального округу;

25. Усік  Анжелі  Михайлівні,  приватному  нотаріусу  Луцького  міського
нотаріального округу;

26. Галієвському  Дмитру  Олександровичу,  приватному  нотаріусу
Одеського міського нотаріального округу;

27. Димову  Олександру  Сергійовичу,  приватному  нотаріусу
Миколаївського міського нотаріального округу;

28. Несвітайло  Ігорю  Івановичу,  приватному  нотаріусу  Одеського
міського нотаріального округу;

29. Покинтелиці  Дмитру  Володимировичу,  приватному  нотаріусу
Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 

30. Поліщуку  Анатолію  Олександровичу,  приватному  нотаріусу
Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області;

31. Чапському  Артему  Едуардовичу,  приватному  нотаріусу  Одеського
міського нотаріального округу;

32. Негрі  Олегу  Анатолійовичу,  завідувачу  Голопристанської  державної
нотаріальної  контори Херсонської області;

33. Ричок  Руслані   Миколаївні,  завідуючій  Одинадцятої  Київської
державної  нотаріальної  контори;
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34. Рогозі  Олександру  Петровичу,  приватному  нотаріусу  Київського
міського нотаріального округу;

35. Рудніцькому  Андрію  Ярославовичу,  державному  нотаріусу  Першої
тернопільської державної  нотаріальної  контори

36. Рудюку  Максиму  Валерійовичу,  приватному  нотаріусу  Київського
міського нотаріального округу;

37. Сминтиній  Ользі  Леонідівні,  приватному  нотаріусу  Одеського
районного нотаріального округу;

38. Марчук  Марині  Сергіївні,  приватному  нотаріусу  Одеського  міського
нотаріального округу;

39. Чернявському  Владиславу  Вікторовичу,  приватному  нотаріусу
Запорізького міського нотаріального округу.
Рішення прийнято одноголосно

11.  СЛУХАЛИ: члена  Ради  НПУ  Кирилюка  Д.В. про  необхідність
створення постійно діючої Комісії НПУ з питань зовнішнього представництва, а
також затвердження складу та Положення цієї Комісії НПУ.

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: 
1.  Створити  нову  постійно  діючу  Комісію  НПУ  з  питань  зовнішнього

представництва. 
2. Затвердити склад Комісії НПУ з питань зовнішнього представництва в

кількості 7 осіб:
1)  Кирилюк  Дмитро  Володимирович,  приватний  нотаріус  Київського

міського нотаріального округу;
2) Бабенко Вікторія Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу;
3)  Петрова  Ірина  Григорівна,  приватний  нотаріус  Київського  міського

нотаріального округу;
4)  Бадахов  Юрій  Назірович,  приватний  нотаріус  Київського  міського

нотаріального округу;
5)  Нехимчук  Кирило  Борисович,  приватний  нотаріус  Вознесенського

міського нотаріального округу Миколаївської області;
6)  Бунякіна  Олена  Валентинівна,  приватний  нотаріус

Дніпропетровського міського нотаріального округу;
7)  Левенець Тетяна Пилипівна,  приватний нотаріус Одеського міського

нотаріального округу;
3.  Затвердити  Положення  Комісії  НПУ  з  питань  зовнішнього

представництва.
Рішення прийнято одноголосно

12.  СЛУХАЛИ: Президента  НПУ  Марченка  В.М.  про затвердження
Плану-графіка підвищення кваліфікації та/або професійного рівня нотаріусів у
формі проведення короткотермінових семінарів та вебінарів на друге півріччя
2017 року.
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ВИСТУПИЛИ:  члени  Ради  НПУ,  які  висловили  свої  пропозиції  щодо
проведення короткотермінових семінарів НПУ на друге півріччя 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити План-графік  підвищення  кваліфікації  та/або

професійного рівня нотаріусів у формі проведення короткотермінових семінарів
та вебінарів на друге півріччя 2017 року.
Рішення прийнято одноголосно

13. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ
Масловець  Л.С.,  Терещенко  М.Є.,  Сидоренко  А.В.  та  Блауш  Н.З.  про
звільнення від сплати членських внесків нотаріусів:

у зв’язку з декретною відпусткою:

- державного нотаріуса Шостої запорізької державної нотаріальної контори
Філіпченко Є.А.  у зв’язку з перебуванням в декретній відпустці  з  24 квітня
2017  року  по  20  лютого  2020  року (Доповідач:  Масловець  Людмила
Сергіївна);

- приватного  нотаріуса  Харківського  міського  нотаріального  округу
Малікової  О.К.  у  зв’язку  з  вагітністю,  пологами  та  доглядом  за  дитиною
з  13  квітня  2017  року  по  13  квітня  2018  року (Доповідач:  Марченко
Володимир Миколайович);

у зв’язку з інвалідності:

- приватного  нотаріуса  Харківського  міського  нотаріального  округу
Шеметової  О.В.,  яка  є  інвалідом  ІІІ  групи  –  цукровий  діабет  І-го  типу
звільнити з 01 січня 2017 року по 01 червня 2017 року (Доповідач: Марченко
Володимир Миколайович)

- приватного  нотаріуса  Смілянського  районного  нотаріального  округу
Черкаської  обл.  Новікова І.М.,  який є  інвалідом ІІ  групи –  загальна хвороба
звільнити з 12 червня 2017 року безстроково (Доповідач: Терещенко Марина
Євгенівна);

у зв’язку з перебуванням на лікарняному та відсутністю доходів:
-  приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Орлової

О.А.  на  строк три місяці  з  01 травня 2017 року по 01 липня 2017 року у
зв’язку з  тим,  що  з  (01  лютого  2017  року  по  28  квітня  2017  року)  вона
знаходилася на лікарняному (Доповідач: Сидоренко Андрій Васильович);

у зв’язку з перенесенням тяжкої хвороби:
-  приватного  нотаріуса  Сокирянського  районного  нотаріального  округу

Чернівецької  області  Глуговського  В.В., у  зв’язку  з  перенесенням  тяжкої
хвороби (гостре порушення могкового кровообігу – крововилив),  звільнити з
01  січня  2017  року  по  31  грудня  2017  року (Доповідач:  Блауш  Наталія
Зіновіївна).

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Звільнити від сплати членських внесків: 
1.)  Задовольнити клопотання  державного  нотаріуса  Шостої  запорізької

державної  нотаріальної  контори Філіпченко Є.А.  у  зв’язку з  перебуванням в
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декретній відпустці та звільнити від сплати членських внесків з 24 квітня 2017
року по 20 лютого 2020 року  .

2)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Харківського міського
нотаріального  округу  Малікової  О.К.  у  зв’язку  з  вагітністю,  пологами  та
доглядом за дитиною та звільнити від сплати членських внесків  з 13 квітня
2017 року по 13 квітня 2018 року  .

3)  Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Харківського міського
нотаріального округу  Шеметової  О.В.,  яка  є  інвалідом ІІІ  групи –  цукровий
діабет І-го типу та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня 2017 року
по 01 червня 2017 року.

4)  Задовольнити  клопотання  приватного  нотаріуса  Смілянського
районного нотаріального округу Черкаської обл. Новікова І.М., який є інвалідом
ІІ  групи –  загальна хвороба  та  звільнити від  сплати членських  внесків  з  12
червня 2017 року по 31 грудня 2017 року  .

5)  Задовольнити  клопотання  приватного  нотаріуса  Київського  міського
нотаріального округу Орлової О.А. на строк три місяці та звільнити від сплати
членських внесків з 01 травня 2017 року по 01 липня 2017 року.

6)  Задовольнити  клопотання  приватного  нотаріуса  Сокирянського
районного  нотаріального  округу  Чернівецької  області  Глуговського  В.В., у
зв’язку  з  перенесенням  тяжкої  хвороби  (гостре  порушення  могкового
кровообігу – крововилив) та звільнити від сплати членських внесків з 01 січня
2017 року по 31 грудня 2017 року.
Рішення прийнято одноголосно

14.  СЛУХАЛИ: члена  Ради  НПУ  Сидоренка  А.В.,  про  розгляд  заяви
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Спаської М.О.
про: 

- списання  заборгованості  за  період  зупинення  її  нотаріальної
діяльності з 11 грудня 2015 року по 31 грудня 2016 року;

- та звільнення її від сплати членських внесків з 16 січня 2017 року по 31
грудня 2017 року у зв’язку з зупиненням її нотаріальної діяльності (здійснення
догляду за дітьми).

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Задовольнити клопотання приватного нотаріуса Київського

міського  нотаріального  округу  Спаської  М.О.  та звільнити  її  від  сплати
членських внесків на період зупинення її нотаріальної діяльності з 11 грудня
2015 року по 31 грудня 2017 року у зв’язку з здійснення догляду за дітьми.
Рішення прийнято одноголосно

15.  СЛУХАЛИ: члена  Ради  НПУ  Масловець  Л.С,  про  розгляд  заяви
державного  нотаріуса  Першої  Запорізької  державної  нотаріальної  контори
Федченко О.О. про:

- звільнення її від сплати членських внесків станом на один рік, а саме
з 01 липня 2017 року по 01 липня 2018 року;
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- та  надання  їй  можливості  розстрочити  сплату  боргу  по
членським внескам,  яка станом на  22  червня  2017  року  становить  1062
грн.73 коп., а також дозволити приймати участь у заходах, які проводяться НПУ
у  зв’язку  з  скрутним  матеріальним  становищем  та  сімейними
обставинами. 

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1)  Звільнити державного  нотаріуса  Першої  Запорізької  державної

нотаріальної контори Федченко О.О. від сплати членських внесків з 01 липня
2017 року по 01 липня 2018 року.

2)   Задовольнити  клопотання  державного  нотаріуса  Першої  Запорізької
державної  нотаріальної  контори  Федченко  О.О.  та надати  їй  можливість
розстрочити сплату боргу по членським внескам, яка станом на 22 червня
2017 року становить 1062 грн.73 коп.

3)  Дозволити  державному  нотаріусу  Першої  Запорізької  державної
нотаріальної  контори  Федченко  О.О.  приймати  участь  у  заходах,  які
проводяться НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно

16.  СЛУХАЛИ: члена  Ради  НПУ  Сидоренка  А.В.,  про  розгляд  заяви
приватного  нотаріуса  Київського  міського  нотаріального  округу  Лавринович
О.Л. про звільнення її від сплати членських внесків у зв’язку з утриманням
двох інвалідів (матері та доньки) та отриманням невеликого доходу 

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
УХВАЛИЛИ: Звільнити  приватного  нотаріуса  Київського  міського

нотаріального округу Лавринович О.Л. від сплати членських внесків з 01 січня
2017 року по 31 грудня 2017 року.
Рішення прийнято одноголосно

Головуючий                                    підпис                                         В.М. Марченко

Секретар                                       підпис                                                  К.А. Дерун
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