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Рішення 

(Протокол №23) 
засідання Ради Нотаріальної палати України,  

що проведено в робочому порядку 
 

м. Київ       31 липня 2015 року 
           

Члени Ради: 
Н.В. Василина, С.М. Дунаєвська,  

Н.В. Курта, Г.Л. Кохан, В.В. Плугатирьова,  
В.Я. Сєтак,А.Г. Гуледза, Л.С. Масловець,  

У.М. Маркуц, В.В. Шепітко, Т.М. Балик, І.Г. Рябова, 
О.В. Бояківський, К.Б. Нехимчук, Т.П. Левенець,  

Л.Б. Гура, І.М. Бернацька, Л.В. Ворошина, Г.Д. Чолач,   
О.Д. Чуєва, О.А. Негра, А.А.Оксанюк, М.Є. Терещенко,  

Н.З. Блауш, О.В. Красногор, А.В. Сидоренко 
 

Головуючий: Н. Василина 
Секретар:       В. Шепітко 

 
Засідання Ради НПУ проведено в робочому порядку (шляхом доведення порядку 

денного, погодження проекту рішення Ради за допомогою технічних засобів – телефону, 
електронної пошти). 
 

1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про відсутність повноважень та 
підстав у Павлової Л.М. вчиняти будь-які дії від імені Нотаріальної палати України 
(подавати та підписувати позовні заяви, скарги, відмовлятися від позовних вимог, відкликати 
позови тощо) в судах України усіх рівнів підпорядкування та спеціалізації, включаючи суди 
загальної юрисдикції та суди України з розгляду адміністративних та господарських справ (в 
тому числі, але не виключно в Голосіївському районному суді м. Києва, Апеляційному суді 
міста Києва, Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ 
України, Окружному адміністративну суді міста Києва, Київському апеляційному 
адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України тощо). 

СЛУХАЛИ:Голову відділення НПУ в м. Києві Сидоренка А.В., який наголосив, що 
рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 12.05.2015 року (яке не набрало 
законної сили і оскаржено до апеляційного суду) було поновлено на роботі на посаді 
президента Нотаріальної палати України, при цьому відмовлено у задоволенні інших вимог 
позову, а саме:  

«зобов’язати реєстраційну службу Головного територіального управління юстиції у     
м. Києві внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців щодо керівника НПУ Павлової Л.М.;  

зобов’язати НПУ допустити Павлову Л.М. на робоче місце для виконання обов’язків 
президента НПУ» - відмовити. 

Відповідно до пункту 5 Статуту НПУ, затвердженого З’їздом нотаріусів України 
10.01.2014 року, органами НПУ є З’їзд нотаріусів, Рада НПУ, Президент НПУ. 
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Згідно інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, керівником НПУ є Василина Н.В. 

 
УХВАЛИЛИ: 1. Жодних рішень про поновлення Павлової Л.М. на роботі на посаді 

президента НПУ та допущення її на робоче місце президента НПУ для виконання обов’язків 
президента НПУ, органами НПУ не приймалося, у зв’язку з чим, остання, не вправі 
виступати від імені НПУ та від імені НПУ оскаржувати рішення, подавати позови, 
відкликати їх, тощо. 

2. Усі накази, листи, позовні заяви, скарги, відмови від позовних вимог, відкликання 
позовів різного характеру за позовами Павлової Л.М. від імені НПУ та її підписом вважати 
нелегітимними та такими, що вводять в оману нотаріальну спільноту України, судові та 
правоохоронні органи. 

3. Звернення Павлової Л.М. від імені НПУ до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також будь-які дії Павлової Л.М. від 
імені Нотаріальної палати України в судах України усіх рівнів підпорядкування та 
спеціалізації, включаючи суди загальної юрисдикції, в судах України з розгляду 
адміністративних та господарських справ (в тому числі, але не виключно в Голосіївському 
районному суді м. Києва, Апеляційному суді міста Києва, Вищому спеціалізованому суді з 
розгляду цивільних та кримінальних справ України, Окружному адміністративну суді міста 
Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому адміністративному суді 
України тощо) визнавати не дійсними. 

4. З метою захисту законних прав та інтересів Нотаріальної палати України, Рада НПУ 
уповноважує президента НПУ Василину Н.В. представляти НПУ у відносинах з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними 
органами,  підприємствами установами, організаціями незалежно від форм власності.  

5. Враховуючи, що Павлова Л.М. звернулася до Окружного адміністративного суду міста 
Києва з позовом Нотаріальної палати України до Головного територіального управління 
юстиції про визнання протиправними дій, зобов’язати вчинити дії (зобов’язати реєстраційну 
службу Головного територіального управління юстиції у м. Києві внести запис до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо керівника НПУ 
Павлової Л.М.),  Рада Нотаріальної палати України заперечує проти такого позову та 
зважаючи на те, що він поданий, відкликає його.  
Рішення прийнято 
 
 
 

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