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ЗВІТ 

про роботу комісії Нотаріальної палати України  

з питань професійної етики нотаріусів 

 за період з 01 січня по 31 грудня 2017 року 

 

 

За період з січня 2017 року по грудень 2017 року було проведено 3 

засідання  комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ (далі – Комісія) та 

два засідання -  дистанційно. 

13 лютого 2017 року було проведено перше засідання Комісії, на якому 

було  затверджено звіт про роботу Комісії за 2016 рік, підготовлено та 

затверджено  план роботи Комісії на 2017 рік та розглянуто інформацію про 

негативні факти з боку окремих  приватних нотаріусів Київського міського 

нотаріального округу, а саме приватних нотаріусів Змисловської Т.В., Буряк О.А. 

та Кударенко В.М.; та скаргу Зенченка Сергія Григоровича на дії приватного 

нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Кривенко Н.В.  

На засідання Комісії були запрошені: голова відділення НПУ в місті Києві 

Сидоренко А.В. та названі приватні нотаріуси, які надали свої пояснення. 

По всіх розглянутих питаннях Комісією прийняті відповідні рішення та 

повідомлено про це Президента  Нотаріальної палати України. 

22 травня 2017 року було проведено засідання Комісії, на якому було 

розглянуто: 

- заяви приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу 

Манохіної Г.О. та Чмирука О.В. щодо порушення Правил професійної етики 

нотаріусів завідувачем Київського державного нотаріального архіву                

Посипанко А.А.  

- звернення голови відділення НПУ в Кіровоградській області Балик Т.М. 

щодо порушень Правил професійної етики нотаріусів приватним нотаріусом 

Кропивницького міського нотаріального округу Задніпряним  О.А.; 

- звернення голови відділення НПУ в Київській області Дерун К.А. щодо 

порушень Правил професійної етики нотаріусів приватним нотаріусом 

Баришівського районного нотаріального округу Київської області Бердесом М.О.; 

- звернення Головного територіального управління юстиції в Чернігівській 
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області щодо порушень Правил професійної етики нотаріусів приватним 

нотаріусом Сновського районного нотаріального округу Татьяненко Т.В. 

 По всіх розглянутих зверненнях прийняті відповідні рішення. 

Відносно завідувача Київського державного нотаріального архіву        

Посипанко А.А. та приватного нотаріуса Баришівського районного нотаріального 

округу Київської області Бердеса М.О. висновки Комісії з відповідними 

матеріалами передані на розгляд Ради НПУ для прийняття рішення щодо 

підготовки подання Нотаріальною палатою України про анулювання свідоцтв про 

право зайняття нотаріальною діяльністю. 

 На цьому ж засіданні були розглянуті та затверджені плани роботи Комісії 

на 3-й та 4-й квартали. 

14 серпня 2017 року було проведено засідання Комісії дистанційно, на 

якому була розглянута  скарга Мегем М.М. щодо  порушення Правил 

професійної етики нотаріусів приватним нотаріусом Броварського районного 

нотаріального округу Київської області Гамзатовою А.А. На підставі розгляду 

Президенту НПУ було надано висновок.  

17 серпня 2017 року було проведено чергове засідання Комісії, на якому 

розглянуто: 

- подання голови відділення НПУ в Чернігівській області Коваленка В.В. 

щодо порушення Правил професійної етики  приватними нотаріусами 

Чернігівського міського нотаріального округу Бондарем Миколою 

Костянтиновичем, Моклигіною Оленою Сергіївною, Пантелієнком Олександром 

Сергійовичем. 

- повторно звернення Головного територіального управління юстиції в 

Чернігівській області щодо порушень Правил професійної етики приватним 

нотаріусом Сновського районного нотаріального округу Татьяненко Т.В. 

- інформацію щодо порушень Правил професійної етики приватним 

нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Задніпряним  О.А. та 

його ж звернення до Комісії про втручання в його професійну діяльність. 

- звернення Желіховської Ю.А. щодо дотримання Правил професійної етики 

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу                    

Стороженко Я.В., скероване  до НПУ Міністерством юстиції України. 

- подання голови відділення НПУ в місті Києві Сидоренка А.В. щодо 

порушення Правил професійної етики 82-ма приватними нотаріусами Київського 

міського нотаріального округу, а саме несплатою членських внесків за період з 

2013 по 30.06.2017 року. 



 
 

 

01004, м. Київ вул. Антоновича, 7а       +38 (044) 230-72-75        www.npu.org.ua        office@npu.org.ua 

р/р № 26003010085291 в AT «Укрексімбанк» МФО: 322313, Код ЄДРПОУ 38684025 

 
 

На засідання Комісії були запрошені всі приватні нотаріуси та голови 

відділень. 

По всіх розглянутих питаннях прийняті відповідні рішення. 

Відносно приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу 

Бондаря М. К. та 25-ти приватних нотаріусів Київського міського нотаріального 

округу, які відмовляються сплачувати членські внески, що є грубим порушенням 

Правил нотаріальної етики нотаріусів, висновки Комісії з відповідними 

матеріалами відповідно до п.3.7.4. Регламенту Комісії передані на розгляд Ради 

НПУ для прийняття рішення щодо підготовки подання Нотаріальною палатою 

України про анулювання свідоцтв про право зайняття нотаріальною діяльністю. 

Всього за 2017 рік надійшло 50 скарг, заяв та звернень, які були розглянуті 

в тому числі і в робочому порядку. 

В червні 2017 року на сайті Нотаріальної палати України були розміщені 

роз’яснення Комісії відносно поведінки нотаріуса, що здатна підтримати 

престиж професії, та рекламування своєї діяльності відповідно до розділу IХ 

Правил професійної етики. 

Також члени Комісії систематично перевіряють оприлюднені у ЗМІ факти, 

що ганьблять честь і гідність нотаріусів та НПУ та відповідно до закріплених за 

ними регіональними відділеннями НПУ надають інформацію для узагальнення 

заступнику голови Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ    

Спірідович Н.В. та до Нотаріальної палати України. 

 

Голова комісії з питань   
професійної етики нотаріусів                                                   В.В. Дідок 


