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Рішення 
(Протокол №27) 

розширеного засідання Ради Нотаріальної палати України 
за участю голів комісій Нотаріальної палати України 

 
м. Київ       14 грудня 2015 року 

      
Присутні 

 члени Ради: 
Н.В. Василина, Н.В. Курта, Г.Л. Кохан,  
В.Я. Сєтак, А.Г. Гуледза, Л.С.Масловець,  
Т.М. Балик, О.В. Бояківський, Т.П. Левенець, 
Л.Б. Гура, І.М. Бернацька, Л.В.Ворошина,  
Г.Д. Чолач, О.А. Негра, М.Є. Терещенко,       
Н.З.Блауш, О.В. Красногор, А.В. Сидоренко 

 
Присутні 

голови Комісій НПУ: 
1. Дідок В.В. – голова Комісії з питань  

професійної етики нотаріусів НПУ; 
2. Ариванюк Т.О. – голова Комісії Нотаріальної палати України  

з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності; 
3. Несвітайло І.І. – голова Комісії Нотаріальної палати України  

з питань співробітництва з органами державної влади  
та місцевого самоврядування; 

4. Бунякіна О.В. – голова Комісії Нотаріальної палати України  
з питань розгляду звернень громадян; 

5. Лозенко В.В. – голова Комісії Нотаріальної палати України  
щодо запобігання та протидії корупції; 

6. Пастернак М.М. – голова Комісії Нотаріальної палати України 
з питань інформаційної політики; 

7. Бєднов О.А. – голова Комісії Нотаріальної палати України 
з міжнародного співробітництва; 

8. Поліщук А.О. – голова Комісії Нотаріальної палати України  
з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва 

 
      Запрошені 

Виконавчий директор  
Нотаріальної палати України - З.М.Долгова 

 
Головуючий: Н. Василина 
Секретар:       А. Сидоренко 
 
1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність обрання секретаря 
розширеного засідання Ради НПУ за участю голів Комісій НПУ у зв’язку з хворобою та 
відсутністю Шепітко В.В. 
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УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем розширеного засідання Ради НПУ за участю голів комісій 
НПУ Сидоренка А.В. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження звітів голів відділень 
НПУ про роботу, проведену відділеннями НПУ за 2015 рік на місцях. 
УХВАЛИЛИ:Визнати роботу голів відділень НПУ проведену в 2015 році на місцях як 
задовільну та затвердити звіти голів відділень НПУ за 2015 рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. 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 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. 
СЛУХАЛИ:голову Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУДідок В.В. (склад 
Комісії 7 осіб),яка звернулася до президента НПУ Василини Н.В. та членів Ради НПУ з 
проханням надати їй технічного працівниказ метоюзабезпечення повноцінного 
функціонування Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ. 
СЛУХАЛИ:голову Комісії НПУ з міжнародного співробітництваБєднова О.А., який 
звернувся до президента НПУ Василини Н.В. та членів Ради НПУ з проханням про  
оновлення складуКомісії НПУ з міжнародного співробітництва у зв’язку з неефективною 
роботою більшості з існуючого на сьогодні складу Комісії.  
УХВАЛИЛИ:1. Визнати роботу комісій НПУ проведену в 2015 році як задовільну та 
затвердити звіти комісійНПУ за 2015 рік. 
2.  Взяти до відома прохання голови Комісії з питань професійної етики нотаріусів Дідок 
В.В. про закріплення технічного працівника за Комісією, голові Комісії з питань професійної 
етики нотаріусів НПУДідок В.В. надати Раді НПУперелік функціональних обов’язків, які 
будуть покладені на технічного працівника. 
3. Задовольнити клопотання Голови Комісії Бєднова О.А. щодо оновлення складуКомісії 
НПУ з міжнародного співробітництва та оголосити про набір бажаючих брати участь у 
роботі  Комісії НПУ з міжнародного співробітництва серед членів НПУ. 
4. У зв’язку з відсутністю звіту Комісії  НПУ з роботи з молодими нотаріусами, помічниками 
приватних нотаріусів та консультантами державних нотаріальних контор (архівів), запросити 
членів Комісії на наступне засідання Ради НПУ. 
5. Для належного функціонування Комісії  НПУ зпитань інформаційної політики головам 
регіональних відділень своєчасно надавати інформацію для висвітленні, опрацювання та 
інформування як членів НПУ так і  громадськості. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про визначення датита місця проведення 
З’їзду нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Відповідно до Статуту НПУ затвердженого позачерговим З’їздом нотаріусів України 10 
січня 2014 року оголосити про проведення чергового З’їзду нотаріусів України. 
2. Призначити  дату проведеннячергового З’їзду нотаріусів України 25-26 лютого 2016 року. 
3. У зв’язку з тим, що членами Ради НПУ було запропоновано декілька можливих варіантів 
щодо місця проведення чергового З’їзду нотаріусів України, а саме: м. Вінниця, м. Біла 
Церква (Київська обл.), м. Львів та м. Київ, про місце проведення чергового З’їзду нотаріусів 
України буде повідомлено відповідно до пункту 5.2.  Статуту НПУ за 15 днів до дати 
проведення чергового З’їзду нотаріусів України. 
4. Членам Ради НПУ Дунаєвській С.М., Бояківському О.М., Сидоренко А.В. опрацювати 
можливі варіанти місця проведення чергового З’їзду нотаріусів України та надати свої 
пропозиції до 29 січня 2016 року. 
Рішення прийнято. 
 
5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження порядку денного 
чергового З’їзду нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ:Затвердити порядок деннийчергового З’їзду нотаріусів України, який 
підлягатиме оприлюдненню відповідно до пункту 5.2.  Статуту НПУ на веб-сайті НПУ. 
Рішення прийнято. 
 
6. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. прообговорення проектів нової редакції 
документів НПУ, які були надіслані головам відділень для опрацювання та внесення 
пропозицій: 
- Статут НПУ; 
- Положення про відділення НПУ; 
- Порядок сплати членських внесків до НПУ; 
- Правила професійної етики нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Проекти нової редакції документів НПУ розмістити для обговорення на форумі НПУ  та 
опрацювання на офіційних носіях НПУ. 
2. Головам відділень НПУ опрацюватизапропоновані проекти документівНПУ у новій 
редакції на місцях та до 25 грудня 2015 року направити опрацьованіпроекти (конкретну 
редакцію) документів на електронну пошту НПУ. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. СЛУХАЛИ:Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.про джерела фінансування З’їзду 
нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: Фінансові витрати пов’язані з проведення З’їзду нотаріусів України частково 
покрити за рахунок  надходжень до НПУ, а також за кошти, які з розрахункових рахунків 
відділень НПУ будуть перераховані до НПУ для проведення З’їзду нотаріусів України. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. СЛУХАЛИ:Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.та головного бухгалтера НПУ 
Сидоренко Г.М. про затвердження скорегованого кошторису НПУ та регіональних відділень 
НПУ за 2015 рік. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити скорегований кошторис НПУ та регіональних відділень НПУ за 
2015 рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
9. СЛУХАЛИ:Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. та головного бухгалтера НПУ 
Сидоренко Г.М. про затвердження кошторису НПУ та штатного розпису регіональних 
відділень НПУ на 2016 рік. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити кошторис НПУ та штатний розпис регіональних відділень НПУ на 
2016 рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ:Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. та головного бухгалтера НПУ 
Сидоренко Г.М.про висновок аудиторської перевірки діяльності НПУ за 2014 рік. 
УХВАЛИЛИ:Взяти до відома Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) про 
фінансово-господарську діяльність НПУ за 2014 рік та відповідність її чинному 
законодавству України. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ:Члена Ради НПУ Блауш Н.З.про відзначення та заохочення члена НПУ за 
багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди ювілею – 55 річчя з дня народження, 
приватного нотаріуса Глибоцького районного нотаріального округу Чернівецької області 
Кінащук Н.М. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУКінащук Н.М., приватного нотаріуса Глибоцького районного нотаріального 
округу Чернівецької області,за багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди ювілею – 55 
річчя з дня народження нагородити нагрудним знаком «За самовіддане служіння ідеалам 
професії». 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ в Чернівецькій 
області Блауш Н.З. організувати урочисте вручення відзначення та заохочення члену 
НПУКінащук Н.М. 
Рішення прийнято одноголосно. 
12. СЛУХАЛИ:Члена Ради НПУ Гуру Л.Б. про відзначення та заохочення члена НПУ за 
багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження 
завідувача Другої кременчуцької ДНК Полтавської області Сороколат І.М. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУ Сороколат І.М., завідувача Другої кременчуцької ДНК Полтавської області,за 
багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди ювілею – 50 річчя з дня народження 
нагородити нагрудним знаком «За самовіддане служіння ідеалам професії». 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ в Полтавській 
області Гурі Л.Б. організувати урочисте вручення відзначення та заохочення члену 
НПУСороколат І.М. 
Рішення прийнято одноголосно. 
13. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці, у зв’язку з мобілізацією. 
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків: 
• у зв’язку з декретною відпусткою: 
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- державного нотаріуса Четвертої запорізької ДНК Погосян І.А. у зв’язку з перебуванням у 
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 03 липня 2015 року 
по 06 травня 2018 року (Масловець Л.С.); 
- приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу Чікало Н.М. у зв’язку 
з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною з 01 вересня 2015 року по 01 грудня 2015 
року (Чолач Г.Д.); 
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Величко О.В. у зв’язку з 
перебуванням у відпустці для догляду за дітьми з 13 вересня 2013 року по 31 грудня 2015 
року (Сидоренко А.В.); 
- державного нотаріуса Першої чернівецької ДНК Заліско Ю.В. у зв’язку з перебуванням у 
відпустці пов’язаної з вагітністю та пологами з 12 жовтня 2015 року по 14 лютого 2016 року 
(Блауш Н.З.). 
- завідуючої Першої полтавської ДНК Троцької О.А. у зв’язку з перебуванням у відпустці 
пов’язаної з вагітністю та пологами з 11 грудня 2015 року по 13 квітня 2016 року (Гура Л.Б.). 
 у зв’язку змобілізацією: 
- завідувача Державного нотаріального архіву Тернопільської області Рудніцького А.Я. 
мобілізований з 12 березня 2015 року (Чолач Г.Д.). 
Рішення прийнято одноголосно. 
Різне 
14. 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. 
УХВАЛИЛИ: Звільнити від сплати членських внесків нотаріусів Донецької та Луганської 
областей на час проведення АТО в зонах проведення АТО до закінчення воєнних дій. 
Рішення прийнято одноголосно. 
15. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність затвердження графіку 
проведення короткотермінових семінарів для нотаріусів на 2016 рік. 
УХВАЛИЛИ: Затвердитиграфікпроведеннякороткотерміновихсемінарів для нотаріусів на 
2016 рік: 
м. Київ – кожного місяця за виключенням січня, липня та серпня 
1. Лютий – м. Житомир 
2. Березень – м. Черкаси 
3. Квітень – м. Луцьк 
4. Травень – м. Одеса, м. Чернівці 
5. Червень – м. Рівне 
6. Вересень – м. Запоріжжя 
7. Жовтень – м. Ужгород 
8. Листопад – м. Тернопіль 
9. Грудень – м. Дніпропетровськ 
Рішення прийнято одноголосно. 

Головуючий       підпис Н.В. Василин 
 
Секретар      підписА.В. Сидоренко 


