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Рішення 
(Протокол №28) 

засідання Ради Нотаріальної палати України  
 
 
м. Київ                                     08 лютого 2016 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, К.А. Дерун, Т.М. Балик,  
С.М. Пульний, Л.Б. Гура, Л.В.Ворошина,  
О.А. Негра, М.Є. Терещенко, А.В. Сидоренко 

 
      Запрошені 

Виконавчий директор  
Нотаріальної палати України - З.М.Долгова 

 
Головуючий: Н.В. Василина 
Секретар:       К.А. Дерун 

 
1. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність обрання секретаря 
засідань Ради НПУ у зв’язку з тим, що Шепітко В.В. склала свої повноваження, як голова 
відділення НПУ в Київській області та вже не є членом Ради НПУ. 
СЛУХАЛИ:членів Ради НПУ, які запропонували обрати секретарем засідань Ради НПУ 
члена Ради НПУ голову відділення НПУ в Київській області К.А. Дерун. 
УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем засідань Ради НПУ голову відділення НПУ в Київській 
області К.А. Дерун. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження звіту Ради НПУ за 2015 
рік. 
УХВАЛИЛИ:Визнати роботу Ради НПУ проведену в 2015 році як задовільну та затвердити 
звітРади НПУ за 2015 рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про затвердження плану роботи Ради НПУ 
на 2016 рік. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Ради НПУ на 2016 рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про організацію та проведення чергового 
З’їзду нотаріусів України25-26 лютого 2016 року. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. У зв’язку з неможливістю забезпечення своєчасного проведення Загальних зборів 
нотаріусів в усіх областяхта обрання делегатів для участі в черговому З’їзді нотаріусів 
Україничерез складні погодні умови та епідеміологічну ситуацію, яка склалася в країні, 
проведення чергового З’їзду у строки визначені рішенням Ради, а саме 25-26 лютого 2016 
року є неможливим.    
2. Виходячи з вище викладеного Радою НПУ прийнято рішення про перенесення дати 
проведення чергового З’їзду нотаріусів України на 15-16 квітня 2016 року. 
3. Членам Ради НПУ до 15 березня 2016 рокузабезпечити проведення Загальних зборів 
нотаріусів та обрання делегатів для участі в черговому З’їзді нотаріусів України проведення 
якого заплановано на 15-16 квітня 2016 року. Протоколи та списки учасників Загальних 
зборів нотаріусів надати до НПУдо 20 березня 2016 року. 
Рішення прийнято. 
 
5. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. проопрацювання нової редакції документів 
НПУ: 
- Статут НПУ; 
- Положення про відділення НПУ; 
- Порядок сплати членських внесків до НПУ; 
- Правила професійної етики нотаріусів України. 
УХВАЛИЛИ: Продовжити роботу щодо нової редакції документів НПУ. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ:Члена Ради НПУ Негру О.А. про відзначення та заохочення члена НПУ за 
багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди 40-річного ювілею праці у сфері нотаріату, 
приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Комаренко Т. М. 
УХВАЛИЛИ: 
1.) Члена НПУКомаренко Т.М., приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального 
округу,за багаторічну роботу в сфері нотаріату та з нагоди 40-річного ювілею праці у сфері 
нотаріату, нагородити нагрудним знаком «За самовіддане служіння ідеалам професії». 
2.) За дорученням Президента НПУ Василини Н.В. голові відділення НПУ в Херсонській 
області Негрі О.А. організувати урочисте вручення відзначення та заохочення члену 
НПУКомаренко Т.М. 
Рішення прийнято одноголосно. 
7. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про можливість звільнення від сплати 
заборгованості по членським внескам, яка є станом на грудень місяць 2015 року у приватного 
нотаріуса Попаснянського районного нотаріального округу Луганської області Селегень А.Б. 
розмір якої складає 1 964 грн. 06 коп.  
УХВАЛИЛИ:Повернути звернення приватного нотаріуса Попаснянського районного 
нотаріального округу Луганської області Селегень А.Б. на розгляд голові відділення НПУ в 
Луганській областіПульному С.М. 
Рішення прийнято одноголосно. 
8. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про звільнення від сплати членських 
внесків нотаріусів, які перебувають у декретній відпустці. 
УХВАЛИЛИ:1.) Звільнити від сплати членських внесків до НПУ державного нотаріуса 
П’ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Мануйленко А.О. у зв’язку з 
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відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  з 21 грудня 2015 
року по 16 жовтня 2018 року. 
2.) Звернення приватного нотаріусаКиївського міського нотаріального округу Задорожної 
Ю.В. повернути на розгляд голові відділення НПУ в місті Києві Сидоренко А.В. 
Рішення прийнято одноголосно. 
Різне 
9. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про можливість направлення 12 
номеруВсеукраїнського науково-практичного журналу Нотаріальної палати України 
«Нотаріат України»з додатком Бюлетень нотаріальної практики за допомогою засобів 
електронного зв’язку головам відділень НПУ для їх подальшого спрямування 
передплатникам. 
УХВАЛИЛИ: 1.) Направити головам відділень НПУ електронну версію 12 
номеруВсеукраїнського науково-практичного журналу Нотаріальної палати України 
«Нотаріат України» для подальшого направлення електронної версії та розповсюдження 
серед передплатників за допомогою засобів електронного зв’язку. 
2.) Головному редактору Всеукраїнського науково-практичного журналу Нотаріальної 
палати України «Нотаріат України» надати головам відділень НПУ списки  
передплатників12 номеруВсеукраїнського науково-практичного журналу Нотаріальної 
палати України «Нотаріат України». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Терещенко М.Є.про можливість звільнення від сплати 
членських внесків до НПУ у 2016 році приватного нотаріуса Звенигородського районного 
нотаріального округу Цвєткової Н.В. в зв’язку з тяжким станом здоров’я та складною 
операцією. 
УХВАЛИЛИ:Звільнити від сплати членських внесків до НПУ у І півріччі 2016 року 
приватного нотаріуса Звенигородського районного нотаріального округу Цвєткову Н.В. в 
зв’язку з тяжким станом здоров’я та складною операцією. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Пульного С.М. про необхідність врегулювання питання 
щодо заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ в зв’язку зі зміною місця реєстрації 
діяльності нотаріуса. 
УХВАЛИЛИ:Заборгованість, яка утворилася у нотаріуса внаслідок несплати членських 
внесків до НПУ на момент перереєстрації його діяльності у іншій області переходить за ним  
(так як борг по сплаті членських внесків до НПУ є не у відділення, а у конкретного члена 
НПУ). 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
12. СЛУХАЛИ:членів Ради НПУ про взаємодію НПУ та МЮУ. 
УХВАЛИЛИ:З метою забезпеченняспівпраці з МЮУ, а такожефективногонапрацюваннязмін 
до чинного законодавстваУкраїнипідготуватизвернення на 
ім’яМіністраюстиціїУкраїниПетренка П.Д. про необхідністьвинесення на спільне 
обговорення проектів змін до законодавчих актів, щозачіпаютьінтересинотаріусів, 
юридичних та фізичнихосію.  
Рішенняприйнято одноголосно. 
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13. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В.про проведення міжнародної науково-
практичної конференції за участю представників керівництва МСЛН.  
УХВАЛИЛИ:1.) Спільно з Комісією Нотаріальної палати України з міжнародного 
співробітництва розпочати підготовку до міжнародної науково-практичної конференції за 
участю представників керівництва МСЛН, яка запланована на березень 2016 року. 
2.) НПУ вжити заходів з залучення в проведенні даного заходу органи державної влади, 
науковців та практикуючих нотаріусів. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
14. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про сплату щорічного членського внеску 
до МСЛН членом якого є НПУ в розмірі 7 03570 євро, а також додаткові витрати пов’язані з 
переказом коштів до МСЛН. 
УХВАЛИЛИ: Членські внески до МСЛН членом якого є НПУ сплатити за рахунок загальних 
надходжень коштів до НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
15. СЛУХАЛИ:Президента НПУ Василину Н.В. про необхідність внесення змін до графіку 
проведення короткотермінових семінарів для нотаріусів на 2016 рік. 
УХВАЛИЛИ:Затвердити зміни дографікупроведеннякороткотерміновихсемінарів 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, м. Кіровоград 
8. Листопад – м. Тернопіль 
9. Грудень – м. Дніпропетровськ 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Головуючий     Н.В. Василина 
 
 
Секретар     К.А. Дерун  
 

 
 
 


