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Рішення 

(Протокол №11) розширеного засідання Ради Нотаріальної палати України 
 
 м. Київ                                  21 травня 2014 року    

 
 

     члени Ради: Василина Н.В., Дунаєвська С.М., Шум І.О., Кохан Г.Л., 
Плугатирьова В.В., Сєтак В.Я., Гуледза А.Г., Масловець 
Л.С., Маркуц У.М., Балик Т.М., Рябова І.Г., Бояківський 
О.В., Нехимчук К.Б., Левенець Т.П., Гура Л.Б., 
Бернацька І.М., Ворошина Л.В., Чолач Г.Д., Чуєва О.Д., 
Негра О.А., Оксанюк А.А., Блауш Н.З., Красногор О.В. 

 
Присутні: 

члени Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, 
творчості і мистецтв:Грибанова О.В. Поліщук А.О., 
Семенченко В.І., Кот Б.А., Вербовський В.М., 
Верповська О.В., Бєднов О.А. (член Комісії з соціального 
захисту нотаріусів МСЛН)   
члени Ревізійної Комісії НПУ:Навальковська М.М., 
Лазоренко Л.Є., Кондратова О.М.,  
голова Комісії з питань професійної етики НПУ Дідок 
В.В.,  

Запрошені: Зубрицька О.В. (Директор ВБО «Фонд допомоги 
нотаріусам»), Чирков А.В. (заступник директора з 
організаційно-методичних питань ДП «ІВЦУН»), 
Чугаєвський В.А. (виконавчий директор НПУ), 
Сидоренко Г.М. (головний бухгалтер НПУ), Костенко 
Т.М. (головний редактор журналу «Нотаріат 
України»)  

 
Головуючий: Н. Василина 
Секретар:      О. Красногор 

 
1. СЛУХАЛИ:інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.про обрання секретаря 

засідання Ради НПУ у зв’язку з відсутністю на засіданні ШепіткоВалетини Василівни.  
УХВАЛИЛИ:Обрати секретарем цього засідання Ради НПУ Красногора Олександра 

Володимировича. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:інформацію Президента НПУ Василини Н.В. та членів Ради про 

оновлення складу постійно діючих комісій: 
1. Комісії з міжнародного співробітництва; 
2. Комісії по роботі з молодими нотаріусами та допоміжним персоналом державних 

нотаріальних контор та приватних нотаріусів НПУ; 
3. Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності НПУ; 
4. Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтв НПУ. 
УХВАЛИЛИ: 1.) Оновити склад постійно діючих комісій; 



2  

2.) Зважаючи на необхідність затвердження оновленого складу постійно діючих комісій 
та залучення до їх роботи всіх бажаючих члені НПУ, Головам Відділень НПУ в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм Києві та Севастополі до 31.05.2014 року надати перелік 
кандидатів з числа членів НПУ, які увійдуть до складу постійно діючих комісій. 

Рішення прийнято. 
 
СЛУХАЛИ:інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про зміну назви постійно 

діючої комісії. 
УХВАЛИЛИ: Змінити назву постійно діючої Комісії по роботі з молодими нотаріусами та 

допоміжним персоналом державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів НПУ на 
«Комісія по роботі з молодими нотаріусами, помічниками нотаріусів та консультантами 
державних нотаріальних контор (архівів)», а також розробити відповідні зміни до Положення 
про Комісію по роботі з молодими нотаріусами та допоміжним персоналом державних 
нотаріальних контор та приватних нотаріусів Нотаріальної палати України. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: звіт Голови Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та 

мистецтв НПУ Грибанової О. В. 
УХВАЛИЛИ:Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтв 

НПУ зібратися в розширеному складі для вирішення організаційних питань. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ:інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про необхідність створення 

нових комісій: 
1. Комісії щодо запобігання та протидії корупції; 
2. Комісії з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів; 
3. Комісії з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування; 
4. Комісії з питань розгляду звернень громадян;  
5. Комісії з питань інформаційної політики НПУ. 
УХВАЛИЛИ: 1. Створити нові постійно діючі комісії при НПУ; 
2. Зважаючи на необхідність створення зазначених постійно діючих комісій Головам 

Відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 
31.05.2014 року надати перелік кандидатів з числа членів НПУ, які увійдуть до складу 
новостворених постійно діючих комісій. 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.про розподіл обов’язків 
між членами Ради НПУ.  

УХВАЛИЛИ:Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 4. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В., членів Ради про 
затвердження плану роботи Ради НПУ на 2014 рік.  

УХВАЛИЛИ:Перенести слухання цього питання на наступне засідання Ради НПУ. 
Рішення прийнято. 
 5. СЛУХАЛИ: інформаціюВиконавчого директора НПУЧугаєвського В.А., Головного 

бухгалтера НПУ Сидоренко Г.М.провнесення змін доКошторису доходів і видатків 
Нотаріальної палати України та  Штатного розпису Нотаріальної палати України в частині, що 
стосується регіональних відділень НПУ на 2014 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Затвердити тимчасовий Кошторис доходів і видатків Нотаріальної палати України на 
2014 рік (діє з 1 червня 2014 року). Внести зміни до Штатногорозпису Нотаріальної палати 
України в частині, що стосується регіональних відділень НПУ, який вступає в дію з 1 червня 
2014 року. 

2. Покласти обов’язок на Виконавчого директора НПУЧугаєвського В.А. та Головного 
бухгалтера НПУ Сидоренко Г.М.: 1) до 30 травня 2014 року підготувати зразок Наказу про прийняття співробітників до 
регіональних відділень НПУ, зразок заповнення трудової книжки; 

2) шостогочисла кожного місяцянадавати оборотно-сальдову відомість по 
заборгованості стосовно сплати членських внесків по областям та перераховувати 50% 
членських внесків до регіональних відділень НПУ. 

3) підготувати на наступне засідання Ради остаточну редакцію Кошторису доходів і 
видатків Нотаріальної палати України на 2014 рік та Штатного розпису Нотаріальної палати 
України в частині, що стосується регіональних відділень НПУ на 2014 рік.; 

4) підготувати зразок ведення облікової політики для відділень НПУ; 
5) постійно здійснювати узагальнення відповідей на питання, що стосуються 

регіональних відділень та направляти їх всім Головам відділень. 
Рішення прийнято. 
 6. СЛУХАЛИ: інформаціюВиконавчого директора НПУЧугаєвського В.А., Головного 

бухгалтера НПУ Сидоренко Г.М. про стан сплати членських внесків та заходи щодо його 
удосконалення.  

УХВАЛИЛИ:Головам регіональних відділень НПУ активізувати роз’яснювальну роботу 
в нотаріальних округах та посилити контроль за сплатою членських внесків нотаріусами, 
привернути увагу до цього питання нотаріальну спільнотувідповідних регіонів. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 7. СЛУХАЛИ: інформаціюГолови Ревізійної Комісії НПУ Навальковської М.М.про 

результати проведення аудиту НПУ. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома Рішення Ревізійної комісії. 
2. Направити на електронну пошту Голів відділень копію аудиторського висновку та 

копію протоколу №2 Ревізійної комісії від 21.05.2014 року. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ: інформаціюВиконавчого директора НПУЧугаєвського В.А.про передачу 
матеріальних цінностей НПУ до Відділень Нотаріальної палати України.  

УХВАЛИЛИ: Передати матеріальні цінності основних фондів НПУ п’ятьом відділенням 
НПУ (Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей).  

Погодити передачу: 
до відділення Нотаріальної палати України в Дніпропетровській області: шафи - 5од.; столи -7од.; крісло - 2од.; тумба - 1од.; комп'ютер - 1од.; телефон - 1од.; 

кухонні меблі - 1од.. 
до відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області: комп'ютер - 1од.; телефон -1од.; стіл - 1 од. 
до відділення Нотаріальної палати України в Сумській області: стіл - 1од.; тумба - 1од.; крісло - 1од.; комп'ютер - 1од.; телефон - 1од. 
до відділення Нотаріальної палати України в Херсонській області: комп'ютер - 1од. 
до відділення Нотаріальної палати України в Чернігівській області: блок шаф. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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9. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В. таВиконавчого директора 
НПУЧугаєвського В.А. про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут 
підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату», яке зупинило свою діяльність. 

УХВАЛИЛИ:1. Схвалити рішення загальних зборів засновників ТОВ «Інститут підвищення 
кваліфікації працівників органів нотаріату» Нотаріальної палати України про ліквідацію 
товариства. 

2. Організацію проведення підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату покласти 
на Дочірнє підприємство «Інформаційно-видавничий центр українського нотаріату». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 10. СЛУХАЛИ: інформаціюГоловного редактора ВНП журналу НПУ «Нотаріат 

України»Костенко Т.М. проконцепцію розвитку Всеукраїнського науково-практичного 
журналу Нотаріальної палати України «Нотаріат України».  

УХВАЛИЛИ:Схвалити концепцію розвитку Всеукраїнського науково-практичного 
журналу Нотаріальної палати України «Нотаріат України». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 11. СЛУХАЛИ: інформаціюЧлена Ради НПУ, Заступника Голови Робочої 

групиБернадської І.М.про розгляд експрес-звіту про роботу Робочої групи для підготовки 
змін до законодавства в сфері нотаріату.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома звіт Робочої групи. 
2. Напрацювання НПУ та Робочої групи разом зі звітом і аналітикою роботи Робочої 

групи розмістити на сайті НПУ. 
3. Продовжити роботу Робочої групи. 
Рішення прийнято одноголосно. 
12. СЛУХАЛИ: інформаціюГолови Комісії з питань професійної етики НПУДідок 

В.В.про розгляд скарг на дії нотаріусів.   
УХВАЛИЛИ:Взяти до відома інформацію Голови Комісії з питань професійної етики 

НПУДідок В.В. 
Рішення прийнято. 
 
13. СЛУХАЛИ: інформаціюЧлена Ради НПУ Балик Т.М.про надання матеріальної 

допомоги державному нотаріусу Кіровоградської районної державної нотаріальної контори 
Цапенко О.М. та звільнення її від сплати членських внесків.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Звільнити державного нотаріуса Кіровоградської районної державної нотаріальної 

контори Цапенко О.М. від сплати членських внесків. 
2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги і поверненні коштів, які були 

перераховані нею як сплата членських внесків. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
14. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.,Членів Ради НПУШум 

І.О.,Плугатирьової В.В., Сєтака В.Я., Рябової І.Г., Бояківського О.В., Левенець Т.П.,  Чолач Г.Д., Чуєвої О.Д.,  Блауш Н.З., Кохан Г. Л.про тимчасове звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Звільнитивід сплати членських внесків:   
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косинської Т.М. 

приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області Сидорук 
Н.Б.; державного нотаріуса Першої Луцької державної нотаріальної контори Волинської 
області Герасимчук О.П.;державного нотаріуса Володимир-Волинської державної 
нотаріальної контори Волинської області Ушакову Ю.А.; 
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державного нотаріуса Костянтинівської державної нотаріальної контори Донецької 
області Алімової О.С.; державного нотаріуса 3 Горлівської державної нотаріальної контори 
Донецької області Бровко Т.С.; державного нотаріуса Волноваської 
держнотконториДонецької області Мельник Г.О.; державного нотаріуса 1 Горлівської 
державної нотаріальної контори Донецької області Пласконь Г.Ю.; нотаріусів Донецької 
області; 

державного нотаріуса Коростеньської районної державної нотаріальної контори 
Житомирської області Баранівську О.С.; державного нотаріуса Бердичівської державної 
нотаріальної контори Житомирської області Пшеничну Є.С.; державного нотаріуса Другої 
житомирської державної нотаріальної контори Бочелюк В.М.; державного нотаріуса Другої 
житомирської державної нотаріальної контори Кулініч Н.А.; 

завідувача Краснодонської районної державної нотаріальної контори Луганської  області 
Роговенко М.О., завідувача 2 Стахановської державної нотаріальної контори Луганської 
області Сергієнко А.С.та державного нотаріуса 4 Луганської державної нотаріальної контори 
Луганської областіТрушкіну О.В.  

державного нотаріуса Першої львівської державної нотаріальної конториЦікало О.А. 
приватних нотаріусів Одеського міського нотаріального округу Бабенко Н.Є., Горлач 

Т.Г.; Михайлової  О.В. та Іконнікової К.В.; державного нотаріуса Третьої одеської державної 
нотаріальної контори Глуханчук І.В.; державного нотаріуса П’ятої одеської державної 
нотаріальної контори Данкогло В.В.; 

приватного нотаріуса Бережанського районного нотаріального округу Тернопільської 
області Осохівського В.М.; приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального 
округу Тернопільської області Григорків М.Я.; державного нотаріуса Збаразької районної 
державної нотаріальної контори Тернопільської області Громик І.Б.; державного нотаріуса 
Першої тернопільської державної нотаріальної контори Тернопільської області Дзюбановської 
О.І.; державного нотаріуса Гусятинської районної державної нотаріальної контори 
Тернопільської області Мазур О.І.; державного нотаріуса Гусятинської районної державної 
нотаріальної контори Тернопільської області Мороз Л.С.; державного нотаріуса 
Тернопільської районної державної нотаріальної контори Тернопільської області Темнікової 
Л.Г.; приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу Тернопільської 
області Чікало Н.М. та інваліда ІІІ групи Зелінського П. І. – державного нотаріуса 
Кременецької державної нотаріальної контори;  

державного нотаріуса Лозівської державної нотаріальної контори Харківської області 
Щербини В.В.; 

завідувача Глибоцької державної нотаріальної контори Чернівецької області Ротар М.М. 
та державного нотаріуса Першої Чернівецької державної нотаріальної контори Зеліско Ю.В.  

приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Костенко Л. В. 
2. Відмовити у звільненні від сплати членських внесків:   
завідувача Южненської міської державної нотаріальної контори Одеської області 

Колоскову Т.І. 
приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Валкову Л.М. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 15. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.про затвердження 
Положення про порядок набуття та припинення членства в Нотаріальній палаті України, осіб, 
які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, але не здійснюють 
нотаріальну діяльність. 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
16. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.про прийняття у члени 

Нотаріальної палати України Журавльова Д.В., як особи, яка має свідоцтво про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю, відповідно до ст. 16 Закону України «Про нотаріат». 

УХВАЛИЛИ: Прийняти у члени Нотаріальної палати України Журавльова Д.В. 
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Рішення прийнято. 
 
17. СЛУХАЛИ: інформаціюВиконавчого директора НПУЧугаєвського В.А.про 

затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, із змінами та доповненнями.  
УХВАЛИЛИ:Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, із змінами та 

доповненнями. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 18. СЛУХАЛИ: інформаціюЧлена Ради НПУ Красногора О.В.про нагородження 

відомчою заохочувальною відзнакою Нотаріальної палати України: 
приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу КезліВалентини 

Іванівни та приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Борисової 
Тетяни Анатоліївни. 

УХВАЛИЛИ:Нагородитиприватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального 
округу КезлюВалентину Іванівну та приватного нотаріуса Чернігівського міського 
нотаріального округу БорисовуТетяну АнатоліївнуНагрудним знаком «За високі досягнення у 
професійній та громадській діяльності». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
РІЗНЕ 19. СЛУХАЛИ:інформацію Члена Ради НПУ Кохан Г.Л. щодо ліквідації посади 

координатора комісії, як такої, що не передбачена статутними документами НПУ та 
Положеннями про комісії. 

УХВАЛИЛИ:ліквідувати посаду координатор комісії, як таку, що не передбачена 
статутними документами НПУ та Положеннями про комісії. 

Рішення прийнято. 
 20. СЛУХАЛИ: інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В. про необхідність обрання 

Голови та членів Правління Відділення НПУ в м. Києві.  
УХВАЛИЛИ: 
1. НПУ вжити заходи щодо організації проведення загальних зборів нотаріусів м. Києва. 
2. Провести роботу по збору інформації про всіх бажаючихбалотуватися на посаду 

Голови відділення та членів Правління, розмістити цю інформацію на сайті НПУ для 
обговорення. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
21. СЛУХАЛИ: інформаціюЧлена Комісії з соціального захисту нотаріусів МСЛН 

Бєднова О.А. про участь 1-4 травня 2014 року у засіданні установчих зборів Міжнародного 
союзу латинського нотаріату (МСЛН), а також засідання Ради правління, Генеральної ради та 
Комісій (м. Берн, Швейцарія).Основною темою, що розглядалась під час засідання вказаної 
Комісії, було вивчення і порівняння існуючих в різних країнах механізмів соціального захисту 
нотаріусів, з метою відпрацювання загальної концепції МСЛН з цього питання. Розгляд цієї 
проблеми проходив у формі опитування та обміну думками учасників зібрання. Після обробки 
відповідей та узагальнення обговорення, планується підготовка документу, в якому буде 
висвітлено наявний позитивний досвід конкретних країн, існуючі проблеми та надані 
відповідні рекомендації.  

УХВАЛИЛИ:1. Взяти до відома інформаціюЧлена Комісії з соціального нотаріального 
захисту МСЛН Бєднова О.А. 

2. Продовжувати роботу з налагодження зв’язків з МСЛН із залученням нотаріальної 
спільноти України. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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22. СЛУХАЛИ: інформаціючлена Ради Дунаєвської С.М. про встановлення розміру 
щомісячної винагороди для Президента НПУ Василини Н.В.відповідно до пункту 5.16 
Статуту НПУ. 

УХВАЛИЛИ:Встановити розмір щомісячної винагороди для Президента НПУ Василини 
Н.В. 15 000, 00 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.з 01 червня 2014 року. 

Рішення прийнято. 
 
23. СЛУХАЛИ: інформаціючленів Ради про внесення змін до Порядку сплати внесків 

до НПУ.  
УХВАЛИЛИ: Внести на розгляд чергового З’їзду нотаріусів України нову редакцію 

Порядку сплати внесків до НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 24. СЛУХАЛИ: інформаціючлена Ради Плугатирьової В.В. про звільнення від сплати 

членських внесків нотаріусів Донецької області у зв’язку зі складною політичною ситуацією.  
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів Донецької області на 

травень-червень 2014 року.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
25. СЛУХАЛИ:пропозиціючленів Ради Масловець Л.С. та Блауш Н.З. про 

необхідність підготовки роз’яснень стосовно експертної оцінки щодо договорів відчуження та 
спадкування. 

УХВАЛИЛИ:Нотаріальній палаті України разом з Міністерством юстиції України 
підготувати роз’яснення стосовно експертної оцінки щодо договорів відчуження та 
спадкування.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
26. СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУВасилини Н.В. та Виконавчого 

директора НПУ Чугаєвського В.А. про погодження зразка посвідчення члена НПУ, а також 
про початок виготовлення посвідчень членів НПУ. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити зразок посвідчення членів НПУ. 
2. Організувати роботу щодо виготовлення посвідчень членів НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

 
 

Головуючий    підпис                              Н.В. Василина 
 

 
Секретар    підпис                                       О.В.Красногор 


