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Рішення 
(Протокол №14) засідання Ради Нотаріальної палати України 

 
 
 місто Київ           20 жовтня 2014 року                                                                                                       

 
Присутні 

члени Ради: Василина Н.В., Шум І.О., Кохан Г.Л.,      
Гуледза А.Г., Масловець Л.С., Шепітко В.В., 
Балик Т.М., Рябова І.Г., Бояківський О.В., 
Левенець Т.П., Бернацька І.М., Чуєва О.Д., 
Негра О.А., Блауш Н.З., Красногор О.В. 

              
Запрошені                                                                                                                Сидоренко А.В. 

 
 
Головуючий:  Н. Василина  
Секретар:   В. Шепітко 

  
 

1.СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУ Василини Н.В. щодо позову 
Павлової Людмили Миколаївни до Нотаріальної палати України  про 
скасування усіх рішеньпозачергового З’їзду нотаріусів України від 10 січня 
2014 року, поновлення її роботі, зобов’язання вчинити дії. 

Нотаріальною палатою України 01 жовтня 2014 року вхідний № 114/3 
отримано судову повістку про виклик у цивільній справі до Голосіївського 
районного суду міста Києва за позовом Павлової Л.М., відповідач Нотаріальна 
палата України, треті особи: Реєстраційна служба ГУЮ в м. Києві, Василина 
Н.В. про скасування рішення, поновлення на роботі. 

Судове засідання призначено було на 15 жовтня 2014 року о 14 годині 30 
хвилин в приміщенні суду за адресою: 03127, місто Київ, вулиця Полковника 
Потєхіна, будинок 14-А, кабінет № 34, суддя Калініченко Л.С. 

15 жовтня 2014 року судове засідання не відбулося та було перенесене на 20 
листопада 2014 року. 

У зв’язку з отриманням копії  позову Павлової Л. М. було прийнято рішення 
про проведення  засідання Ради НПУ для його обговорення. 

СЛУХАЛИ:Сидоренко А.В. приватного нотаріуса Київського міського 
нотаріального округу, який був секретарем позачергового З’їзду нотаріусів 
України про правомочність та легітимність рішень позачергового З’їзду 
нотаріусів України 10 січня 2014 року. 
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Згідно до Статуту НПУ З’їзд відкриває Президент НПУ. З’їзд 10 січня 2014 
року було відкрито Павловою Л.М., тобто ніяких сумнівів стосовно визнання 
його законності та правомочності від неї не надходило. Як доказ 
вищезазначеного в   НПУ зберігаються   аудіо записи, що підтверджують   
легітимність відкриття та  проведення позачергового З’їзду нотаріусів України. 

УХВАЛИЛИ: Позов Павлової Л.М. до Нотаріальної палати України,треті 
особи: Реєстраційна служба ГУЮ в м. Києві, Василина Н.В. про скасування 
рішення, поновлення на роботі по цивільній справі № 752/14316/14-ц від 
03.09.2014 року не визнавати. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
1.1. СЛУХАЛИ:інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про 

недоцільність проведення позачергового З’їзду нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ:Визнати проведення позачергового З’їзду нотаріусів України – 

недоцільним. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. РІЗНЕ 2.1.СЛУХАЛИ:інформацію Президента НПУ Василини Н.В. щодо  

проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий нотаріус року». 
УХВАЛИЛИ:Головам Відділень НПУ розпочати підготовку до проведення 

всеукраїнського конкурсу «Кращий нотаріус року».  
Рішення прийнято. 
 2.2.СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про 

затвердження Положення про офіційний веб-сайт НПУ та Положення про 
форум НПУ. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про офіційний веб-сайт НПУ та 
Положення про форум НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 2.3.СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про 

ініціювання прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» щодо розширення повноважень нотаріуса як 
спеціального суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень.   

УХВАЛИЛИ: Головам відділень НПУ продовжити роз’яснювальну роботу 
та роботу зі збору підписів на підтримку звернення щодо розширення 
повноважень нотаріуса як спеціального суб’єкта державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень.   

Рішення прийнято одноголосно. 
 2.4.СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про 
звітність Комісій за 2014 рік створених при НПУта роботи членів Ради НПУ. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Головам Комісій створених при НПУ, а саме:  
- Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ; 
- Комісії НПУ з міжнародного співробітництва; 
- Комісії НПУ з роботи з молодими нотаріусами, помічниками приватних 

нотаріусів та консультантами державних нотаріальних контор (архівів); 
- Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності; 
- Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтв; 
- Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів; 
-Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та 

місцевого самоврядування; 
-  Комісії НПУ з питань розгляду звернень громадян; 
-  Комісії НПУ з питань інформаційної політики; 
- Комісії НПУ щодо запобігання та протидії корупції 
до 20листопада 2014 року підготувати звіт про роботу Комісії за 2014 рік та 

направити його до НПУ. 
2. Членам РадиНПУ на наступне засіданняпідготувати змістовні пояснення 

стосовно відсутності на засіданнях Ради НПУ та звіти про виконану роботу за 
2014 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
2.5.СЛУХАЛИ: інформацію Президента НПУ Василини Н.В. про зміну 

адміністратора закритої групи «Нотаріальна палата 
України»(https://www.facebook.com/groups/notariat.ua/) у соціальній мережі 
Фейсбук (Facebook). 

УХВАЛИЛИ:Направити приватному нотаріусу Івано-Франківського 
міського нотаріального округуФрісу І.П. витяг з рішення Ради НПУ від 
20.10.2014 року №14 щодо передачі ним прав адміністратора закритої 
групи(https://www.facebook.com/groups/notariat.ua/) у соціальній мережі 
Фейсбук (Facebook) Апарату Нотаріальної палати України. 

Інженеру з комп’ютерних систем Устименко Миколі Олександровичу 
забезпечити подальше адміністрування закритої групи 
(https://www.facebook.com/groups/notariat.ua/) у соціальній мережі Фейсбук 
(Facebook). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 2.6.СЛУХАЛИ:інформаціюПрезидента НПУ Василини Н.В.,членів 

Ради:Масловець Л.С.,Шепітко В.В., РябовоїІ.Г., Левенець Т.П., Красногора О.В.про тимчасове звільнення від сплати членських внесків нотаріусів, які 
перебувають у декретній відпустці, у зв’язку зі смертю родичів, у зв’язку з 
переїздом з Донецької та Луганської областей, у зв’язку з інвалідністю. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Тимчасово звільнитивід сплати членських внесків:  У ЗВ’ЯЗКУ З ДЕКРЕТНОЮ ВІДПУСТКОЮ: 
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 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Крицьку 
Н.В.  У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ РОДИЧІВ:  завідувачку Вишневської міської державноїнотаріальної контори 

Київської області Михальчук Л.В.до 31 грудня  2014;   державного нотаріуса Вишневської міської державної нотаріальної 
контори Київської області Бурлакову Н.К.до 31 грудня  2014;  У ЗВ’ЯЗКУ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  державного нотаріуса Запорізького державного нотаріального архіву 
Журавель Н.М.;  завідувачку Запорізької районної державної нотаріальної контори 
Кравцову Л.М.;  У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕЇЗДОМ З ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ:  приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гладій 
М.О. за період з 24.06.2014 по 16.07.2014;  державного нотаріуса Прилуцької районної державної нотаріальної 
контори Чернігівської області Шрайбер В.В. до 31 грудня 2014 року;  державного нотаріуса Куликівської районної державної нотаріальної 
контори Чернігівської області Кошарну О.В. до 31 грудня 2014 року. 

2. Перенести розгляд заяви приватного нотаріуса Одеського міського 
нотаріального округу Сегенюка В.М. на наступне засідання Ради. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

Головуючий       підпис                                     Н.В. Василина 
   
 

 
Секретар               підписВ.В. Шепітко 


