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Рішення 
(Протокол №25) 

засідання Ради Нотаріальної палати України 
 
м. Київ       14 вересня 2015 року 

      
Присутні 

 члени Ради: 
Н.В. Василина, С.М. Дунаєвська, Г.Л. Кохан,  
В.Я. Сєтак, А.Г. Гуледза, Л.С.Масловець,  
В.В.Шепітко, Т.М. Балик, І.Г. Рябова,          О.В. 
Бояківський, Л.Б. Гура, Л.В.Ворошина,  
О.А. Негра, Н.З.Блауш, А.В. Сидоренко 

 
      Запрошені 

Виконавчий директор  
Нотаріальної палати України - З.М.Долгова 

 
Головуючий: Н. Василина 
Секретар:       В. Шепітко 

 
1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. провнесення змін до штатного розпису 
центрального апарату НПУ та про необхідність перерозподілу коштів з яких формується 
бюджет Нотаріальної палати Українита затвердження скорегованого кошторису НПУ на 
2015 р. у зв’язку з відсутністю надходжень від сплати членських внесків від нотаріусів, які 
перебувають на окупованій території АР Крим та м. Севастополя. 
СЛУХАЛИ:Виконавчого директора НПУ Долгову З.М., яка наголосила на необхідності 
внесення змін до штатного розпису центрального апарату НПУ у зв’язку з скороченням 
деяких посад та введення нових для забезпечення повноцінної та безперебійної роботи 
центрального апарату НПУ. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Внести запропоновані зміни до штатного розпису центрального апарату НПУ. 
2.) Відділу бухгалтерії  центрального апарату НПУ провести перерозподіл коштів, з яких 
формується бюджет НПУ у зв’язку з відсутністю надходжень від сплати членських внесків 
від нотаріусів, які перебувають на окупованій території АР Крим та м. Севастополя. 
3.) Затвердити скорегований кошторис НПУ на 2015 р. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про організацію проведенняЗ’їзду 
нотаріусів України відповідно до Статуту НПУ. 
УХВАЛИЛИ:  
1.) Підтримати пропозицію Президента НПУ Василини Н.В. про проведення З’їзду 
нотаріусів України.  
2.) Створити Оргкомітет підготовки проведення З’їзду нотаріусів України,до складу якого 
включити:Гуледзу А.Г.,Дунаєвську С.М.,Кахан Г.Л., Левенець Т.П., Сидоренка А.В., Шепітко 
В.В., Василину Н.В. 
3.) Оргкомітетудо 10 жовтня 2015 року підготувати проект порядку денного З’їзду нотаріусів 
України. 
Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. щодо необхідності проведення 
реструктуризаціївидання друкованого засобу Всеукраїнського науково-практичного журналу 
НПУ «Нотаріат України». 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Провести реструктуризацію видання друкованого засобу Всеукраїнського науково-
практичного журналу НПУ «Нотаріат України». 
2.) З 2016 року змінити формат видання друкованого засобу Всеукраїнського науково-
практичного журналу НПУ «Нотаріат України» з професійного на фаховий та провести його 
перереєстрацію. 
3.) Забезпечити випуск Бюлетеня нотаріальної практики в 2016 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про відзначення та заохочення членів НПУ 
з нагоди професійного свята – День юриста. 
УХВАЛИЛИ: Головам регіональних відділеньдо 21 вересня 2015 року підготувати та 
направити до НПУ подання та біографічні довідки для відзначення та заохочення членів 
НПУ з нагоди професійного свята – День юриста.  
Рішення прийнято. 
 5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про стан розгляду справ в судах за участю 
НПУ. 
УХВАЛИЛИ:Інформацію взяти до відома. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. пронеобхідність членів Ради НПУ 
підготувати звіти пропроведену роботу за2014 та 2015 роки. 
УХВАЛИЛИ: Членам Ради НПУ до 30 жовтня підготувати звіти пропроведену роботу за 
2014 та 2015 роки.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про питання обов’язкового страхування 
нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ:У зв’язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 2015 р. № 624 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса», проаналізувати стан 
реалізації Постанови та підготувати пропозиції щодо утворення єдиної системи страхування 
нотаріусів України за участю НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. провідзначення та заохочення члена НПУ з 
нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження та за багаторічну бездоганну роботу в нотаріаті, 
приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іллічової Н.А. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) З нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження та за багаторічну бездоганну роботу в 
нотаріатінагородити Подякою Нотаріальної палати Україниприватного нотаріуса 
Одеського міського нотаріального округу Іллічову Н.А. 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. Голові регіонального відділення в 
Одеській області Левенець Т.П. організувати вручення заохочення члену НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно. 
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9. СЛУХАЛИ:Члена Ради, Голову регіонального відділення НПУ в Запорізькій області 
Масловець Л.С.про виключення з членів НПУ нотаріусів, які припинили діяльності: 
- Лісова Н.В., завідуюча Мелітопольської ДНК Запорізької області; 
- Кикоть А.Г., завідуюча Третьої Запорізької ДНК; 
- Онищук Н.С., приватний нотаріус Якимівського районного нотаріального округу 
Запорізької області (померла). 
УХВАЛИЛИ:Виключення з членів НПУ нотаріусів, які припинили діяльності: 
- Лісова Н.В., завідуюча Мелітопольської ДНК Запорізької області; 
- Кикоть А.Г., завідуюча Третьої Запорізької ДНК; 
- Онищук Н.С., приватний нотаріус Якимівського районного нотаріального округу 
Запорізької області (померла). 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.пророботу над Законопроектом про 
внесення змін до Закону України «Про нотаріат». 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Підготовлений НПУЗаконопроект про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» 
направити Головам регіональних відділень НПУ для опрацювання, обговореннята внесення 
на місцях своїх пропозицій та зауважень. 
2.) До 25 листопада 2015 року Головам регіональних відділень НПУ направити на 
електронну адресу НПУ пропозиції та зауваження до Законопроекту про внесення змін до 
Закону України «Про нотаріат». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про деякі питання забезпечення доступу 
нотаріусів до державного земельного кадастру на платній основі (підключення та технічне 
супроводження). 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Головам регіональних відділень НПУ вивчити ситуацію щодо послуг із забезпечення 
доступу нотаріусів до державного земельного кадастру на платній основі (підключення та 
технічне супроводження) та інформацію направити НПУ до – 1 жовтня 2015 року. 
2.) За результатами проведеного аналізу направити підготовлені НПУпропозиціїщодо 
вдосконалення механізмупідключення до державного земельного кадастру та його 
оплатності до Кабінету Міністрів України. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
12. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про подачу позову від Нотаріальної 
палати України щодо скасуваннянаказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 
року № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення 
антитерористичної операції». 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Головам регіональних відділень НПУ в Донецькій та Луганській областях підготувати 
конкретні пропозиції з прикладами та баченням вирішення ситуації, яка склалася в зонах 
проведення антитерористичної операції.  
2.) Звернутися до Міністерства юстиції Україниз пропозиціями щодо шляхів вирішення 
питання, порушеного Головами регіональних відділень НПУ Донецької та Луганської 
областей. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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13. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку хворобою, у зв’язку з 
переїздом з тимчасово окупованої території АР Крим, у зв’язку з зупиненням діяльності. 
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків: 
• у зв’язку з декретною відпусткою: 
- приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Петрик Н.П. у 
зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку з 08 вересня 2014 року по 08 вересня 2015 року (Кохан Г.Л.); 
-державного нотаріуса П’ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори 
Мануйленко А.О. у зв’язку з вагітністю та пологами з 17 серпня по 20 грудня 2015 року 
(Кохан Г.Л.); 
-приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Бабенко Н.Є. у зв’язку з 
перебуванням у відпустці по догляду за дитиною з 01 червня 2015 року по 01 червня 2016 
року (Левенець Т.П.). 
• у зв’язку хворобою: 
- приватного нотаріуса Кельменецького районного нотаріального округу Чернівецької 
області Лакусти В.І. (онкологія) на період з 01 лютого 2015 року до 01 серпня 2015 року 
(Блауш Н.З). 
 у зв’язку з переїздом з тимчасово окупованої території АР Крим: 
- приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Голобородько В.О. на 
період з 05 березня 2015 року до 31 грудня 2015 року (Блауш Н.З.).  
•   у зв’язку з зупиненням діяльності: 
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Масалової В.А. з 16 
червня по 16 серпня 2015 року (Левенець Т.П.). 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

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


