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Рішення 

(Протокол №19) засідання Ради Нотаріальної палати України 
 

м. Київ       16 лютого 2015 року 
      

Присутні 
 члени Ради: 

Н. Василина, І. Шум, Г. Кохан, А. Гуледза,  
Л. Масловець, У. Маркуц, В. Шепітко, Т. Балик, 
О. Бояківський, К. Нехимчук, Т. Левенець,  
Л. Гура,   І. Бернацька, Л. Ворошина, О. Чуєва,  
О. Негра, А. Оксанюк, Н. Блауш, О. Красногор 

 
      Запрошені 

З. Долгова 
 
Головуючий: Н. Василина 
Секретар:       В. Шепітко 
 
1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про внесення змін до порядку денного 
засідання Ради Нотаріальної палати України та включення до нього наступних питань: 
1. про погодження кандидатури на посаду виконавчого директора НПУ та надання згоди на 
укладення з ним трудового контракту; 
2. про створення НПУ ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України».  
УХВАЛИЛИ: Внести зміни  до порядку денного засідання Ради Нотаріальної палати України 
та включити до нього наступні питання: 
1. про погодження кандидатури на посаду виконавчого директора НПУ та надання згоди на 
укладення з ним трудового контракту; 
2.  про створення НПУ ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про погодження кандидатури на посаду 
виконавчого директора НПУ та надання згоди на укладення з ним трудового контракту. 
УХВАЛИЛИ:  
1.) Погодити кандидатуру Долгової Зої Михайлівни на посаду виконавчого директора НПУ 
та надати дозвіл на укладення з нею трудового контрактуз 01 березня 2015 року.  
2.) Встановити розмір щомісячної заробітної плати виконавчого директора НПУ 10 
мінімальних заробітних плат. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про те, що відповідно до положень Розділу 
2 Статуту НПУ «Засади, мета та повноваження НПУ» НПУ має право здійснювати іншу 
діяльність не заборонену законодавством України. Відповідно до положень Розділу 5 
Статуту НПУ «Органи НПУ» Рада НПУ реалізує право власності та здійснює розпорядження 
і господарське управління майном та коштами НПУ.  

Для забезпечення діяльності НПУ керуючись ст. 21 Закону України «Про громадські 
об’єднання» від 22.06.2012 р. № 5026-VI та з метою виконання статутних цілей та завдань 
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виступити учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-експертний 
інститут Нотаріальної палати України», та провести державну реєстрацію у відповідності до 
законодавства України. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію Президента НПУ Василини Н.В. щодо створення НПУ ТОВ 
«Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України» (далі - Товариство). 
2. Створити ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України», єдиним 
засновником якого є НПУ із 100% часткою у статутному капіталі.  
3. Уповноважити Президента НПУ Василину Н.В.:  

а) одноосібно представляти Нотаріальну палату України як Учасника на Загальних зборах 
учасників ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України» та наділити її 
усіма необхідними правами для виконання цих повноважень;  

б) підписати Статут ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати України»; 
в) призначити на посаду директора, заступників директора ТОВ «Науково-експертний 

інститут Нотаріальної палати України» та укласти з ними трудові договори;  
г)затвердити структуру ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної палати 

України»; 
ґ) затвердити склад Ревізійної комісії ТОВ «Науково-експертний інститут Нотаріальної 

палати України»; 
д) представляти інтереси Учасника у відносинах з ТОВ «Науково-експертний інститут 

Нотаріальної палати України»та його директором, заступниками директора та апаратом 
управління. 
Рішення прийнято. 
 
4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження звіту про роботу Ради 
Нотаріальної палати України за 2014 рік.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти про роботу Ради НПУ за 2014 рік.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження Плану роботу Ради 
Нотаріальної палати України на І півріччя 2015 року.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Ради Нотаріальної палати України на І півріччя 2015 
року.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження Положення про Ревізійну 
комісію Нотаріальної палати України із змінами та доповненнями.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Нотаріальної палати України із 
змінами та доповненнями.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження Положення про Комісію з 
питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України та Регламенту Комісії з 
питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної палати України із змінами та 
доповненнями.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Комісію з питань професійної етики нотаріусів 
Нотаріальної палати України та Регламенту Комісії з питань професійної етики нотаріусів 
Нотаріальної палати України із змінами та доповненнями. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про розгляд стану клопотання Нотаріальної 
палати України щодо звільнення від сплати членських внесків до МСЛН.  
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УХВАЛИЛИ: Підтримати клопотання Нотаріальної палати України щодо звільнення від 
сплати членських внесків до МСЛН. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
9. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В про затвердження результатів роботи членів 
Комісій МСЛН та висунення кандидатур на заміщення членів Комісій МСЛН.  
УХВАЛИЛИ: 
1.) Визнати результати проведеної роботи членів Комісій МСЛН задовільними. 
2.) Затвердити надані Комісією з міжнародного співробітництва НПУ кандидатурина 
заміщення членів Комісій МСЛН для забезпечення постійного представництва в роботі 
МСЛН: 
 

Назва Комісії МСН Уповноважений 
представник НПУ 

Кандидатура на 
заміщення 

уповноваженого 
представника НПУ 

Комісія з європейських справ Василина Н.В. Бєднов О.А. 
Комісія із соціального захисту нотаріусів Бєднов О.А. Василина Н.В. 
Комісія з нотаріальної деонтології Сибіга С.Е. Вербовська Д.В. 
Комісія з тем і конгресів Головатенко О.В. Кохан Г. Л. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність внесення змін до графіку 
проведення короткотермінових семінарів для нотаріусів на 2015 рік. 
УХВАЛИЛИ:Затвердити зміни дографікупроведеннякороткотерміновихсемінарів для 
нотаріусів на 2015 рік: 

1. Січень – м. Київ; 
2. Лютий – м. Рівне; 
3. Березень – м. Львів; 
4. Квітень – м. Харків; 
5. Травень – м. Одеса; 
6. Червень – м. Дніпропетровськ; 
7. Вересень – м. Ужгород; 
8. Жовтень – м. Миколаїв; 
9. Листопад – м. Чернівці; 
10. Грудень – м. Київ та Київська область. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про відзначення та заохочення члена НПУ 
з нагоди ювілею – 65 річчя з дня народження Хрущ Д.С., приватного нотаріуса 
Бережанського районного нотаріального округу Тернопільської області. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУ Хрущ Д.С., приватного нотаріуса Бережанського районного нотаріального 
округу Тернопільської області, нагородити нагрудним знаком «За високі досягнення у 
професійній та громадській діяльності» з нагоди ювілею – 65 річчя з дня народження. 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ в Тернопільській 
області Чолач Г.Д. організувати проведення на місці відзначення та заохочення члена НПУ 
Хрущ Д.С. з нагоди ювілею – 65 річчя з дня народження. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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12. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про відзначення та заохочення члена НПУ 
з нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження Рудик В.В., приватного нотаріуса Вінницького 
міського нотаріального округу. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУ Рудик В.В., приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального 
округу, нагородити нагрудним знаком «За самовіддане служіння ідеалам професії» з 
нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження. 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ у Вінницькій 
області Дунаєвській С.М. організувати проведення на місці відзначення та заохочення члена 
НПУ Рудик В.В. з нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
13. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. та члена Ради НПУ Гуру Л.Б. про 
відзначення та заохочення члена НПУ з нагоди ювілею – 55 річчя з дня народження 
Ткаченко Н.В., завідуючої Четвертою полтавською ДНК.  
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУ Ткаченко Н.В., завідуючу Четвертою полтавською ДНК, нагородити 
нагрудним знаком «За самовіддане служіння ідеалам професії» з нагоди ювілею – 55 річчя 
з дня народження. 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ у Полтавській 
області Гурі Л.Б. організувати проведення на місці відзначення та заохочення члена НПУ 
Ткаченко Н.В. з нагоди ювілею – 55 річчя з дня народження. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
14. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з травмою отриманою 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, у  
зв’язку з інвалідністю, у зв’язку з припиненням приватної нотаріальної діяльності, у зв’язку 
зі звільненням з державної нотаріальної контори. 
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків: 
• у зв’язку з декретною відпусткою: 
- державного нотаріуса Третьої одеської ДНК Глуханчук І.В. у зв’язку з перебуванням у 
відпустці для догляду за дитиною з 13 січня 2015 року по 12 січня 2016 року (Левенець Т.П.). 
• у зв’язку з травмою отриманою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: 
- приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Гайдейчук Галини 
Володимирівни на період лікування травми, отриманої в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди(Василина Н.В.). 
 у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: 
- приватного нотаріуса Жмеринського міського нотаріального округу Вінницької області 
Андріїв Елеонори Леонідівни на період з 19 січня 2015 року по 19 квітня 2015 року 
(Василина Н.В.). 
 у зв’язку з інвалідністю: 
- державного нотаріуса Державного нотаріального архіву Тернопільської області 
Радомської-Павлович Віти Анатоліївни - ІІІ група інвалідності (термін дії інвалідності – до 
01.07.2016 року) (Василина Н.В.). 
• у зв’язку з припиненнямприватноїнотаріальноїдіяльності: 
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- приватного нотаріуса Котовського районного нотаріального округу Одеської області 
Сухарчук Т.Г. Просить припинити членство в НПУ та не нараховувати членські внески з 01 
жовтня 2014 року у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності (Левенець Т.П.). 
- приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області 
Рєки Л.А. Просить припинити членство в НПУ та не нараховувати членські внески з 22 
грудня 2014 року у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності (Левенець Т.П.). 
• у зв’язку зі звільненнямз державної нотаріальної контори: 
-  державного нотаріуса Шостої одеської державної нотаріальної контори Лєсогорова Д.О. 
Просить припинити членство в НПУ та не нараховувати членські внески з 05 січня 2015 року 
у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності (Левенець Т.П.). 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Різне. 
 
15. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про проведення урочистостей з нагоди 
нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращий нотаріус року». 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Урочистості з нагоди нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращий 
нотаріус року» провести 12 березня 2015 року спільно з Міністерством юстиції України. 
2.) На урочисту частину запросити представників ЗМІ. 
3.) Підсумки конкурсу «Кращий нотаріус року» розмістити у Всеукраїнському науково-
практичному журналі Нотаріальної палати України «Нотаріат України», а також на 
офіційному веб-сайті НПУ та на веб-сайтах регіональних відділень НПУ. 
Рішення прийнято. 
 
16. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження нової структури та 
Штатного розпису центрального апарату НПУ.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити нову структуру та Штатний розпис центрального апарату НПУ       
з 01 березня 2015 року. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
17. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про виключення зі складу членів НПУ 
Сидорова Ігоря Федоровича, якого було прийнято в члени НПУ 10 червня 2013 року та 
Дишлевої Тетяни Володимирівни, яку було прийнято в члени НПУ 16 серпня 2013 року у 
зв’язку з систематичною не сплатою членських внесків. 
УХВАЛИЛИ: Виключити зі складу членів НПУ Сидорова Ігоря Федоровича та Дишлеву 
Тетяну Володимирівну у зв’язку з систематичною не сплатою членських внесків. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
18. СЛУХАЛИ:Члена Ради НПУ Левенець Т.П. про можливість виключення зі складу 
членів НПУ на підставі Наказу наданого Головним управління юстиції та подання від голови 
відділення відповідного регіону.  
УХВАЛИЛИ: 
1.) Виключати зі складу членів НПУ на підставі Наказу наданого Головним управління 
юстиції та подання від голови відділення відповідного регіону. 
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2.) Заборгованість, яка є на момент припинення членства в НПУ покривати за рахунок 
коштів відповідного регіонального відділення НПУ до складу, якого входив нотаріус до 
моменту припинення діяльності. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
19. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. та члена Ради НПУ Левенець Т.П. про 
можливість укладення договорів цивільно-правового характеру з членами НПУ для виплати 
грошової винагороди або грошового заохочення (у разі витрачання членом НПУ понад 50 
годин свого робочого або вільного часу задля вирішення статутних завдань НПУ).  
УХВАЛИЛИ: 
1.) Для виплати грошової винагороди або грошового заохочення (у разі витрачання членом 
НПУ понад 50 годин свого робочого або вільного часу задля вирішення статутних завдань 
НПУ) член НПУ укладає з НПУ договір цивільно-правового характеру. 
2.) Виплати грошових винагород та заохочень нараховувати та сплачувати за рахунок 50% 
від загальних надходжень, які перераховуються регіональним відділенням НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
20. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про надходження до НПУ пропозиції 
щодо укладення Договору про співпрацю між Інститутом теоретико-правових досліджень у 
сфері юстиції та інноваційних проектів та Нотаріальною палатою України.  
УХВАЛИЛИ: На наступне засідання Ради НПУ запросити директора Інституту теоретико-
правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів Журавльова Д.В., для 
обговорення можливих напрямків співпраці. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

Головуючий    підпис Н.В. Василина 
 
 
Секретар    підпис В.В. Шепітко 
 

 


