
           
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 
вул.Грюнвальдська, 11,  м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018,  тел.(факс): (0342) 75-06-51,   

             е-mail: info@if.minjust.gov.ua,  http://www.pzmrujust.gov.ua,  код ЄДРПОУ 43316386 

 

___________№_____________               На № 1608/19.1.1 /-21 від 05.05.2021  
 

             

                                                             Наталії ТИТАРЕНКО 

                                                             foi+request-86077-093ab8cf@       

dostup.pravda.com.ua 

 

 

Ваш запит про надання публічної інформації, що надійшов до          

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                 

(м. Івано-Франківськ) (далі – Міжрегіональне управління) розглянуто та в 

межах компетенції зазначаємо наступне. 

Відповідно до частини п’ятої статті 30-1 Закону України «Про нотаріат» 

особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов’язана протягом одного 

місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного 

нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву 

приватного нотаріуса. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути 

продовжений рішенням відповідного територіального органу Міністерства 

юстиції України, але лише один раз і не більше ніж на місяць. 

Згідно з пунктом 4.10. Правил ведення нотаріального діловодства, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року     

№ 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року 

за № 1318/18613 (далі – Правила) приватний нотаріус, нотаріальна діяльність 

якого припинена (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю), зобов'язаний протягом одного місяця з дня 

одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву усі 

документи діловодства та архіву приватного нотаріуса. Якщо цей строк є 

недостатнім, він може бути продовжений за рішенням управління юстиції, але 

не більше ніж на один місяць. 

Справи (наряди) повинні бути сформовані та передані до державного 

нотаріального архіву відповідно до цих Правил.  

Наказом Міжрегіонального управління від 15 квітня 2021 року № 85/4 

«Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса                                   

Івано-Франківського міського нотаріального округу Личука Тараса 

Володимировича» (далі – наказ), нотаріальну діяльність Личука Тараса 

Володимировича припинено з 15 квітня 2021 року.  

Наказом Личука Тараса Володимировича зобов’язано протягом одного 

місяця з дня отримання копії даного наказу передати до Івано-Франківського 
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обласного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального 

діловодства та архіву приватного нотаріуса.  

Станом на 07 травня 2021 року, Личуком Тарасом Володимировичем 

документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса не 

передані. 

Відносно інших осіб вказаних у запиті повідомляємо, що Міжрегіональне 

управління не є розпорядником запитуваної інформації.  

 

 

 

Начальник управління                  Вікторія ВАСИЛЬЧУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лілія Солонина (0342) 55 -19- 98 
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