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Рішення 

(Протокол № 21) 
виїзного розширеногозасідання Ради Нотаріальної палати України 

за участю представників Комісій НПУ 
 м. Київ                                                                                        18 травня 2015 року 
 

Присутні 
члени Ради: Н.В. Василина,С.М. Дунаєвська, Н.В. Курта, 

Г.Л. Кохан, В.Я. Сєтак, А.Г. Гуледза, Л.С. Масловець, 
О.В. Бояківський, Т.П. Левенець, Л.Б. Гура, І.М. Бернацька, 

Л.В. Ворошина, Г.Д. Чолач, А.В. Сидоренко 
 

Присутні 
голови Комісій НПУ: 1. Ариванюк Т.О. – голова комісії Нотаріальної палати України  

з аналітично-методичного забезпечення  
нотаріальної діяльності; 

2. Несвітайло І.І. – голова комісіїНотаріальної палати України  
з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування; 

3.Філіпова Л.П. – голова комісії Нотаріальної палати України 
з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів; 

4.Лозенко В.В. – голова комісіїНотаріальної палати України  
щодо запобігання та протидії корупції; 

5. Поліщук А.О. – голова комісії Нотаріальної палати України  
з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва; 

6. Бунякіна О.В. – голова комісії Нотаріальної палати України  
з питань розгляду звернень громадян    

Запрошені 
Долгова З.М. – виконавчий директор НПУ 

 
Головуючий: Н.В. Василина 
Секретар: Г.Л. Кохан 
 
1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., про можливість/необхідність проведення 
виїзного розширеного засідання Ради НПУ за участю представників Комісій НПУ у зв’язку з 
несанкціонованим захопленням приміщення НПУ, яке знаходиться за адресоюм. Київ, вул. 
Голосіївська, буд. 7, корп. 2 літера «А», офіс 4-1. 
СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Сидоренко А.В.,яким було запропоновано у зв’язку з 
ситуацією, що склалася провести розширене засідання Ради НПУ за участю представників 
Комісій НПУ.  
СЛУХАЛИ:членів Ради НПУ Дунаєвську С.М., Ворошину Л.В. та Сєтака В.Я., які 
наполягали на проведенні розширеного засідання Ради НПУ за участю представників 
Комісій НПУ за адресою фактичної реєстрації НПУ, а саме: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, 
корп. 2 літера «А», офіс 4-1. 
УХВАЛИЛИ: Провести виїзне розширене засідання Ради НПУ за участю представників 
Комісій НПУ. 
Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.,про обрання секретаря виїзного 
розширеного засідання Ради НПУ за участю представників Комісій НПУ у зв’язку з 
хворобою та відсутністю Шепітко В.В. 
УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем виїзного розширеного засідання Ради НПУ за участю 
представників Комісій НПУ Кохан Г.Л. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ:членів Ради НПУ, про необхідність внесення змін до порядку денного 
виїзного розширеного засідання Ради НПУ. 
УХВАЛИЛИ: Внести зміни до порядку денного виїзного розширеного засідання Ради НПУ, 
виключити з нього питання 6,7 та 8: 
6. Про обговорення змін та доповнень до Закону України «Про нотаріат».  
7. Про додаткове фінансування утримання бухгалтерії для ведення та подачі централізованої 
бухгалтерської звітності. 
8. Про списання заборгованості відділення НПУ в Львівській області (загальна сума 
становить 9 098 грн. 98 коп. станом на березень 2015 року), яка виникла в наслідок не сплати 
членських внесків нотаріусами Львівської області, які припинили нотаріальну діяльність в 
2014 році: 
- Бородін Ю.Ю. (сума боргу 913,00 грн.); 
- Гриник І. Ю. (сума боргу 1 522,50 грн.); 
- Дмитришин С.К. (сума боргу 2 191,56 грн.); 
- Мартинишин Г.Р. (сума боргу 2 191,56 грн.); 
- Тимофеєв О.В. (сума боргу 1 426,92 грн.); 
- Левицький А.В. (сума боргу 853,44 грн.). 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., про рішення Голосіївського районного 
суду м. Києва від 12 травня 2015 рокуза цивільною справою № 752/14316/14-ц, провадження 
№ 2/752/190/15 (про скасування рішення, поновлення на роботі, зобов’язання вчинити дії), на 
підставі якого 14 травня 2015 року відбулося несанкціоноване вторгнення Павлової Л.М. 
разом з державними виконавцями та представниками охоронної фірмидо приміщення 
Нотаріальної палати України за адресою: м. Київ, вул.Голосіївська, буд. 7, корп. 2 літера 
«А», офіс 4-1; та про необхідність фінансування витрат, пов’язаних з оскарженням рішення 
Голосіївського районного суду м. Києва від 12 травня 2015 року. 
СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Сидоренко А.В.,про підтвердження факту  несанкціонованого 
вторгнення 14 травня 2015 року в приміщення НПУ Павлової Л.М. та сторонніх осіб. 
СЛУХАЛИ:виконавчого директора НПУ Долгову З.М., яка підтвердила той факт, що нею 
14 травня 2015 року були викликані співробітники правоохоронних органів для фіксації 
факту незаконного вторгнення в приміщення НПУ, про що свідчать відповідно оформлені 
документи правоохоронних органів. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати такими, що суперечать чинному законодавству України дії Павлової Л.М., які 
перевищили свої повноваження в частині несанкціонованого доступу до приміщення 
Нотаріальної палати України та зайняття всіх приміщень НПУ без контролю з боку 
правоохоронних органів і за відсутності уповноважених осіб, які на законних підставах 
займають вищезазначене приміщення.  
2. Підтримати пропозицію президента НПУ Василини Н.В. щодо зміни адреси 
місцезнаходження НПУ. Затвердити місцезнаходження НПУ за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Горького, 7А. Забезпечити внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.  
3. Оскаржити рішення ухвалене Голосіївським районним судом м. Києва шляхом подачі 
відповідної апеляційної скарги. 
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4. Президенту НПУ Василині Н.В. забезпечити участь НПУ при розгляді цивільних справ 
пов’язаних з оскарженням рішення Голосіївського районного суду м. Києва, підготовкою та 
поданням позовів стосовно захисту честі, гідності, ділової репутації та про відшкодування 
завданої шкоди. 
5. Оплата витрат пов’язаних з охороною приміщень НПУ, послуг адвокатів, тощо 
покриваються за рахунок  надходжень коштів до НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. щодозняття питання про необхідність 
обрання Віце-президента НПУ. 
СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Дунаєвську С.М., яка наполягала на проведенні процедури 
обрання Віце-президента НПУ. 
СЛУХАЛИ:членів Ради НПУ, які не заперечували проти обрання Віце-президента НПУ.    
СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.,яка запропонувала Кохан Г.Л. обрати Віце-
президентом НПУ.  
СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Дунаєвську С.М., яка запропонувала Сидоренко А.В.  
обратиВіце-президентом НПУ. 
СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Сидоренко А.В., кандидата в Віце-президенти НПУ, який 
заявив про зняття своєї кандидатури. 
УХВАЛИЛИ: Обрати Віце-президентом НПУ голову регіонального відділення НПУ Кохан 
Г.Л. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В., про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з припиненням 
діяльності, у зв’язку зі звільненням з державної нотаріальної контори, у зв’язку з переїздом з 
Донецької та Луганської областей, у зв’язку з інвалідністю, у зв’язку зі смертю. 
УХВАЛИЛИ: Звільнити від сплати членських внесків: 

• у зв’язку з декретною відпусткою: 
- державного нотаріуса Другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори 
Приймак А.П. у зв’язку з вагітністю та пологами з 06 лютого 2015 року по 12 червня 2015 
року (Шепітко В.В.); 
- державного нотаріуса Першої Тернопільської державної нотаріальної контори 
Тернопільської області Утинської З.З. в зв’язку з продовженням відпустки по догляду за 
дитиною з 13 лютого 2015 року по 12 лютого 2016 року (Чолач Г.Д.); 
- приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу Тернопільської 
області Козар М.М. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною з 30 
вересня 2014 року по 01 квітня 2015 року (Чолач Г.Д.); 
- завідувача Новосанжарської державної нотаріальної контори Полтавської області 
П’ятенко Л.І. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку з 12 лютого 2015 року по 05 січня 2018 року (Гура Л.Б.); 
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Волохи В.Л. у зв’язку з 
вагітністю, пологами та доглядом за дитиною з 28 квітня 2014 року по 26 лютого 2017 
року (Сидоренко А.В.). 
• у зв’язку з припиненням діяльності: 
- приватного нотаріуса Барського районного нотаріального округу Вінницької області 
Любарської Л.С. на період з 25 лютого 2015 року до моменту відновлення нотаріальної 
діяльності (Дунаєвська С.М.); 
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- приватного нотаріуса Радомишльського районного нотаріального округу 
Житомирської області Ліпіїна М.О. діяльність припинена з 27 грудня 2010 року (Сєтак 
В.Я.). 
 у зв’язку зі звільненням з державної нотаріальної контори: 
- державного нотаріуса Коростенської міської державної нотаріальної контори 
Житомирської області Можаровської О.О. з 01 серпня 2014 року (Сєтак В.Я.). 
 у зв’язку з переїздом з Донецької та Луганської областей: 
- завідуючої Роменської районної державної нотаріальної контори Сумської області 
Селезньової Т.О.  з зони проведення АТО до кінця 2015 року (Ворошина Л.В.); 
- державного нотаріуса Першої Сумської державної нотаріальної контори Сумської 
області Блошенко В.І. з тимчасово окупованої території АР Крим до кінця 2015 року 
(Ворошина Л.В.); 
- приватного нотаріуса Глухівського міського нотаріального округу Сумської області 
Боряк Д.Ю. з зони проведення АТО до кінця 2015 року (Ворошина Л.В.); 
- приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу 
Київської області Белан Н.О. за період з травня по вересень 2014 року, у зв’язку з 
перебуванням у зоні АТО (Шепітко В.В.). 
 у зв’язку з інвалідністю: 
- приватного нотаріуса Пологівського районного нотаріального округу Запорізької області 
Черкун В.І. (цукровий діабет), щодо зменшення суми сплати щомісячних членських 
внесків на 50% з 01 квітня 2015 року (Масловець Л.С). 
 у зв’язку зі смертю: 
- приватного нотаріуса Коростишівського районного нотаріального округу 
Житомирської області Владики І.В. з 01 липня 2014 року (Сєтак В.Я.). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
Різне 
 
7. СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Левенець Т.П.,про відзначення та заохочення членів НПУ з 
нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження та за багаторічну бездоганну роботу в нотаріаті, 
яка запропонувала нагородити ювілярів відомчими відзнаками НПУ, а саме оголосити 
Подяку Нотаріальної палати України приватному нотаріусу Одеського міського 
нотаріального округу Калінюку Олегу Борисовичу та приватному нотаріусу Одеського 
міського нотаріального округуНесвітайло Ігорю Івановичу. 
УХВАЛИЛИ: 
1. З нагоди ювілею нагородити членів НПУ наступними відзнаками: 
Подякою Нотаріальної палати України приватного нотаріуса Одеського міського 
нотаріального округу Калінюку Олегу Борисовичу та приватного нотаріуса Одеського 
міського нотаріального округу Несвітайло Ігоря Івановича. 
2. За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. Голові відділення НПУ у Одеській 
області Левенець Т.П. організувати вручення заохочення члену НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

Головуючий                                  підписН.В. Василина 
 
Секретар                                         підписГ.Л. Кохан 


