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Рішення 

(Протокол №16) засідання Ради Нотаріальної палати України 
 

 місто Київ                16 грудня 2014 року                                                                                                       
 

Присутні 
члени Ради: Василина Н.В., Дунаєвська С.М., Кохан Г.Л.,      

Сєтак В.Я., Масловець Л.С.,Маркуц У.М., 
Шепітко В.В., Балик Т.М., 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. 

  
Головуючий:  Н. Василина  
Секретар:   В. Шепітко 

 
 

1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження звітів 
регіональнихвідділень НПУ. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти регіональнихвідділень НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження звітів 

комісій НПУ: 
- 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. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти комісій НПУ: 
- 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. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність всім 
головамрегіональних відділень НПУактивізувати проведення роз’яснювальної 
роботи з членами НПУ в своїх регіонах стосовно своєчасності сплати 
членських внесків, які мають заборгованість по сплаті членських внесків у 
відповідності до листа НПУ від 16 грудня 2014 року. 
УХВАЛИЛИ:Головам регіональних відділень НПУ активізувати 
роз’яснювальну роботу в регіонах та посилити контроль за сплатою членських 
внесків нотаріусами, привернути увагу до цього питання нотаріальну спільноту 
відповідних регіонів. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. та головного бухгалтера НПУ Сидоренко Г.М. про затвердження скорегованого кошторису НПУ та 
регіональних відділень НПУ за 2014 рік. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити скорегований кошторис НПУ та регіональних 
відділень НПУ за 2014 рік. 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. та головного бухгалтера 
НПУ Сидоренко Г.М. про затвердженнякошторису НПУ та 
регіональнихвідділень НПУ на 2015рік. 
УХВАЛИЛИ:1. Затвердити кошторис НПУ та регіональних відділень НПУ на 
2015 рік. 
2. Головному бухгалтеру Сидоренко Г.М. підготувати зразок типового договору 
(щодо організації та проведення заходів) для регіональних відділень НПУ. 
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3. Головному бухгалтеру Сидоренко Г.М. до 31 грудня 2014 року підготувати 
та надати методичні рекомендації по окремим питанням ведення 
бухгалтерського обліку на місцях регіональними відділеннями НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження складу 

Конкурсної комісії для підбиття підсумків заключного (всеукраїнського) етапу 
конкурсу «Кращий нотаріус року» та про необхідність затвердження дати 
проведення конкурсу. 
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити склад Конкурсної комісії для підбиття підсумків 
заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу «Кращий нотаріус року»: 
- Василина Наталія Володимирівна – Президент НПУ, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу; 
- Діброва Ліліана Олександрівна – приватний нотаріус Вінницького міського 
нотаріального округу; 
- Бобак Жанна Степанівна – приватний нотаріус Нововолинського міського 
нотаріального округу Волинської області; 
- Батова Людмила Григорівна – приватний нотаріус Дніпропетровського 
міського нотаріального округу; 
 - Заріцька Євгенія Олександрівна – приватний нотаріус Житомирського 
міського нотаріального округу; 
- Кисельова Вікторія Вікторівна – державний нотаріус П’ятої запорізької 
державної нотаріальної контори; 
- Науменко Любов Григорівна – приватний нотаріус Бориспільського 
районного нотаріального округу Київської області; 
- Балик Тетяна Миколаївна – голова відділення НПУ в Кіровоградській 
області, приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу; 
- Коцюмбас Сергій Йосипович – завідувач Новояворівської державної 
нотаріальної контори Львівської області; 
- Левенець Тетяна Пилипівна – голова відділення НПУ в Одеській області, 
приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу; 
- Дзюба Валентина Іванівна – приватний нотаріус Кременчуцького міського 
нотаріального округу Полтавської області; 
- Попов Володимир Васильович – приватний нотаріус Рівненського міського 
нотаріального округу; 
- Березій Зінаїда Анатоліївна – приватний нотаріус Тернопільського міського 
нотаріального округу; 
- Негра Олег Анатолійович – голова відділення НПУ в Херсонській області, 
завідувач Голопристанської державної нотаріальної контори Херсонської 
області; 
- Осика Людмила Миколаївна – приватний нотаріус Христинівського міського 
нотаріального округу Черкаської області; 
- Калашнікова Інна Сергіївна – приватний нотаріус Чернівецького міського 
нотаріального округу; 
- Оніщук Ольга Миколаївна – приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу. 
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2. Затвердити дату проведення заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу 
«Кращий нотаріус року» 27 лютого 2015 року. 
3. Конкурсній комісії зібратися не пізніше 06 лютого 2015 року в приміщенні 
НПУ для визначення переможців заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу 
«Кращий нотаріус року». 
3. Голові регіонального відділення НПУ в Одеській області Левенець Т.П. 
доручити підготувати зміни до Положення про проведення конкурсу «Кращий 
нотаріус року» на наступне засідання Ради НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
7. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження 

Положення про Ревізійну комісію НПУ із змінами та доповненнями. 
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд Положення про Ревізійну комісію НПУ із 
змінами та доповненнями на наступне засідання Ради НПУ. 
2. НаправитиПоложення про Ревізійну комісію НПУ із змінами та 
доповненнями на доопрацювання голові Ревізійної комісії НПУ Навальковській 
М.М. та головам регіональних відділень НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
8. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. та членів Ради НПУ 

Масловець Л.С., Бернацьку І.М., Кохан Г.Л. про відзначення та заохочення 
членів НПУ з нагоди ювілею та визначних подій. 
УХВАЛИЛИ: Членів НПУ нагородити наступними відзнаками: 
 

І. Занесенням доЗолотої книги нотаріату імен:  
 1. Єрьоменко Раїси Порфиріївни, приватного нотаріуса Марганецького 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 
2. Каліушко Ольги Євгенівни, приватного нотаріуса Криворізького 
міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 
3. Хилько Лариси Анатоліївни, завідуючої Третьої дніпропетровської 
державної нотаріальної контори. 
 

ІІ. Оголосити Подяку: 
 1. БєлціВалентиніМиколаївні, приватному нотаріусуЗапорізького міського 
нотаріального округу; 
2. Гайдук Ользі Аркадіївні, приватному нотаріусу Березнівського районного 
нотаріального округу Рівненської області; 
3. Гришиній Варварі Іванівні, приватному нотаріусу Запорізького міського 
нотаріального округу; 
4. Зиріній Євгенії Олександрівні, завідуючій Чернігівської районної 
державної нотаріальної контори Запорізької області; 
5. Калініній Олені Василівні, приватному нотаріусу Запорізького міського 
нотаріального округу; 
6. Конику Богдану Михайловичу, приватному нотаріусу Дубенського 
районнога нотаріального округу Рівненської області; 
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7. Круліковському Андрію Івановичу, приватному нотаріусу Рівненського 
міського нотаріального округу; 
8. ЧуєвійТетяні Тихонівні, приватному нотаріусу Бердянського міського 
нотаріального округу Запорізької області; 
9. Шаповаловій Олені Георгіївні, приватному нотаріусу Запорізького 
міського нотаріального округу. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про ситуацію, що склалася у 
зв’язку з проведенням перевірок  державними податковими інспекціями з 
питань дотримання законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти 
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Комісіям НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 
діяльності;з питань співробітництва з органами державної владита місцевого 
самоврядування; з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів 
доручити до 24 грудня 2014 року: 

1.1. ознайомитись з питанням  дотримання законодавства, щодо своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та надати правову 
позицію комісій для досягнення компромісу та уникнення судових 
проваджень, а також сформулювати їх правове обґрунтування, перелік 
проблемних питань, а також пропозицій щодо шляхів їх подальшого 
узгодження та вирішення з Фіскальною службою України та Пенсійним 
фондом Українищодонарахування та сплатиєдиноговнеску на 
загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, заповнення та 
подачіформи 1ДФ. 
1.2.ознайомитисязпроектомЗаконупровнесеннязміндоЗаконуУкраїни 
"Прозбіртаоблікєдиноговнескуназагальнообов'язковедержавнесоціальнестрах
ування" 
щододерегулюванняусферізагальнообов'язковогодержавногосоціальногостра
хування №1060 від 27.11.2014, 
поданимнароднимдепутатомУкраїниКужельО.В. 
таЗаконупровнесеннязміндоПодатковогокодексутадеякихіншихЗаконівУкраї
ни (щодоподатковоїреформи) №5079 від 15.09.2014, 
поданимКабінетомміністрівУкраїни (ЯценюкомА.П.) 
танадатисвоїпропозиціїзпитань, 
щостосуютьсяправтаінтересівнотаріусівщодовнесеннязміндоних. 

2. Комісії НПУз питань співробітництва з органами державної влади та 
місцевого самоврядуванняповернутися до роботи, пов’язаної з визначенням 
народних депутатів України, які налаштовані на співпрацю з нотаріальним 
співтовариством та надати цю інформаціюдо 20 січня 2015 року НПУ. 
3. Головам регіональних відділень НПУ Балик Т.М. та Ворошиній Л.В. до 22 
грудня 2014 року підготувати та надати перелік питань до Пенсійного фонду 
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України та Фіскальної служби України щодо нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, заповнення та 
подачі форми 1ДФ. 
4. Президенту НПУ Василині Н.В., головам регіональних відділень НПУЧуєвій 
О.Д.,Бояківському О.В. та Бернацькій І.М. організувати отримання науково-
правовоговисновоку з питань нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, заповнення та подачі 
форми 1ДФ. 
5. Головам регіональних відділень НПУ провести моніторинг 
(компаній/організацій/інститутів), що займаються експертними висновками в 
сфері податкового законодавства для можливого проведення експертного 
висновку з питань нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, заповнення та подачі 
форми 1ДФ. 
6. НПУ організувати Круглий стіл з залученням представників Фіскальної 
служби України, Пенсійного фонду України та членів Ради НПУ для 
обговорення питань та надання роз’яснень щодо нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, заповнення та 
подачі форми 1ДФ. 
7. До проведення Круглого столу з представниками Фіскальної служби 
України, Пенсійного фонду України членам Ради НПУ підготувати проекти 
роз’яснень щодо порядку нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, заповнення та подачі 
форми 1ДФ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про продовження терміну 
звільнення від сплати членських внесків нотаріусів Донецької  та Луганської 
областей на час проведення АТО в зонах проведення АТО. 
ВИСТУПИЛИ:Василина Н.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 20; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  
УХВАЛИЛИ:1. Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів Донецької та 
Луганської областей на час проведення АТО в зоні проведення АТО. 
2. Голові відділення НПУ в Луганській областіРябовій І.Г. надати інформацію 
про нотаріусів, які працюють на території самопроголошеної "Луганської 
народної республіки", в тому числі на керівних посадах.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про звільнення від сплати 

членських внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з 
інвалідністю, у зв’язку з переїздом з Донецької області, у зв’язку з мобілізацією, 
у зв’язку з припиненням приватної нотаріальної діяльності, у зв’язку зі 
звільненням з державної нотаріальної контори та виходом на пенсію. 
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків:  у зв’язку з декретною відпусткою: 
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- завідуючої Зборівської ДНК Тернопільської області Білої Юлії 
Володимирівні у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею три річного віку з 13 серпня 2014 року по 25 січня 2017 
року (Чолач Г.Д.); 

- державного нотаріуса Першої тернопільської ДНК Утинської Зоряни 
Зеновіївни у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до 
досягнення нею три річного віку з 09 липня 2014 року по 12 лютого 2015 
року (Чолач Г.Д.); 

- державного нотаріуса Новосанжарської ДНК П'ятенко Людмили Іванівни у 
зв’язку з вагітністю та пологами з 01 листопада 2014 року по 11 лютого 
2015 року (Гура Л.Б.); 

- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іконнікової 
Катерини Вікторівни у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за 
дитиною з 01 листопада 2014 року по 01 листопада 2015 року (Левенець 
Т.П.); 

- державного нотаріуса Першої Рівненської ДНК Гайдук Вікторії 
Олександрівни у зв’язку з вагітністю та пологами з 01 вересня 2014 року по 
18 січня 2015 року (Бернацька І.М.); 

- державного нотаріуса Кіровоградської міської ДНК № 2 Тимко Оксани 
Владиславівни у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею три річного віку з 01 серпня 2014 рокупо 13 жовтня 2017 
року (Балик Т.М.). 

 у зв’язку з інвалідністю: 
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Сегенюка 

Валерія Михайловича - ІІ група інвалідності (термін дії інвалідності – 
довічно) (Левенець Т.П.). 

 у зв’язку з переїздом з Донецької області: 
- приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу 

Покинтелиці Дмитра Володимировича на період з 07 жовтня 2014 року по 
31 грудня 2014 року (Кохан Г.Л.); 

- приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу 
Арсеньєвої Анастасії Анатолівни на період з 11 листопада 2014 року по 31 
грудня 2014 року (Кохан Г.Л.); 

- державного нотаріуса Сьомої дніпропетровської ДНК Гайворонської Тетяни 
Олександрівни на період з 18 листопада 2014 року до 31 грудня 2014 року 
(Кохан Г.Л.). 

 у зв’язку з припиненням приватної нотаріальної діяльності: 
- приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу 

Федотової Марини Федорівни (з 25 листопада 2014 року) (Дунаєвська С.М.); 
- приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Бєлки 

Валентини Миколаївни (з 21 жовтня 2014 року) (Масловець Л.С.); 
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- приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Калініної 
Олени Василівна (з 08 вересня 2014 року) (Масловець Л.С.); 

- приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу 
Солдатенко Андрія Миколайовича (з 10 листопада 2014 року) (Масловець 
Л.С.); 

- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Максимчук 
Наталії Анатоліївни (з 19 серпня 2014 року) (Левенець Т.П.); 

- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Янковської 
Ольги Сергіївни (з 08 вересня 2014 року) (Левенець Т.П.). 

 у зв’язку зі звільненням з державної нотаріальної контори та виходом 
на пенсію: 

- завідувача Чернігівської державної нотаріальної контори Запорізької 
області Зиріної Євгенії Олександрівни (з 18 листопада 2014 
року)(Масловець Л.С.). 

 у зв’язку змобілізацією: 
- приватного нотаріуса Старосамбірського районного нотаріального округу 

Львівської обл. Макаревич Ігоря Володимировича мобілізований 27 березня 
2014 року (Бояківський О.В.). 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
12. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про визначення осіб, які 
постраждали внаслідок АТО для перерахування коштів отриманих 
Нотаріальною палатою України від Нотаріальної палати Литви. 
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради 
НПУ. 
2. Головам відділень НПУ надати списки осіб,які постраждали внаслідок АТО 
та які потребують допомоги для розподілу коштів отриманих Нотаріальною 
палатою України від Нотаріальної палати Литви. 

Рішення прийнято одноголосно. 
Різне. 

13. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., яка запропонувала 
затвердити графік проведення короткотермінових семінарів для нотаріусів на 
2015 рік. 
УХВАЛИЛИ:Затвердити запропонований графік проведення 
короткотермінових семінарів для нотаріусів на 2015 рік у такій послідовності: 
1. Січень – м. Київ; 
2. Лютий – м. Чернігів; 
3. Березень – м. Львів (початок місяця); 
4. Березень – м. Харків (кінець місяця); 
5. Квітень – м. Луцьк; 
6. Травень – м. Одеса; 
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7. Червень – м. Дніпропетровськ; 
8. Вересень – м. Ужгород; 
9. Жовтень – м. Миколаїв; 
10. Листопад – м. Чернівці; 
11. Грудень – м. Київ та Київська область. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., про необхідність 
забезпечення підписної компанії Всеукраїнського науково-практичного 
журналу НПУ «Нотаріат України» на 2015 рік. 
УХВАЛИЛИ:1. Головам регіональних відділень НПУ активізувати роботу з 
забезпечення підписної компанії Всеукраїнського науково-практичного 
журналу НПУ «Нотаріат України» на 2015 рік. 
2. Комісії НПУ з питань інформаційної політики провести роботу з залучення 
нових передплатників Всеукраїнського науково-практичного журналу НПУ 
«Нотаріат України». 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

15. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., щодо підготовки 
методичних роз’яснень Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення 
нотаріальної діяльності. 
УХВАЛИЛИ: Підготовлені Комісією НПУ з аналітично-методичного 
забезпечення нотаріальної діяльності методичні роз’яснення для доведення їх 
до відома членів НПУ, затверджуються рішенням Ради НПУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
Головуючий    підпис Н.В.  Василина 
 
 
Секретар    підпис В.В. Шепітко 
 


