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Про надання інформації

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш запит 

на отримання публічної інформації від 02.11.2021 (вх. № ПІ-В-5396 

від 03.11.2021) щодо приватного нотаріуса Київського міського нотаріального 

округу Остапенка Євгена Михайловича та повідомляє.
Нотаріальна діяльність приватного нотаріуса тимчасово зупиняється на час 

дії обставин, визначених статтею 291 Закону України «Про нотаріат» (далі – 

Закон).
Відповідно до статті 292 Закону рішення про тимчасове зупинення 

нотаріальної діяльності приватного нотаріуса у випадках, передбачених 

частиною першою статті 291 цього Закону, приймає керівник відповідного 

територіального органу Міністерства юстиції України.
Відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України 

зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня видання наказу про зупинення 

нотаріальної діяльності приватного нотаріуса письмово повідомити приватного 

нотаріуса про зупинення його нотаріальної діяльності.
Наказ про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса може 

бути оскаржений ним до Міністерства юстиції України або до суду.
Приватний нотаріус зобов’язаний зупинити нотаріальну діяльність з 

моменту отримання копії наказу про тимчасове зупинення його нотаріальної 
діяльності.

При зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса він має право, 
а якщо строк зупинення більше одного місяця, – зобов’язаний, укласти договір 

про його заміщення з іншим приватним нотаріусом за виключенням підстави, 
передбаченої пунктом 7 частини першої статті 291.

Приватний нотаріус, діяльність якого зупинена, за відсутності заміщення 

його іншим приватним нотаріусом, має право: видавати з депозиту гроші та 

цінні папери, документи, прийняті на зберігання, дублікати та копії документів, 
що зберігаються у справах приватного нотаріуса, а також видавати довідки про 

вчинені нотаріальні дії.
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Пунктом 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, передбачено, що 

Міністерство юстиції України здійснює свої повноваження безпосередньо та 

через утворені в установленому порядку територіальні органи Міністерства 

юстиції України. 
Відповідно до підпунктів 4.28, 4.31, 4.34 пункту 4 Положення про 

міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497, міжрегіональне 

управління відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу 

установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, 
здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку 

організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів, 
контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та 

виконання ними правил нотаріального діловодства, визначає нотаріальний 

округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні 
справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та 

анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця 

приватного нотаріуса, зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує 

обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Враховуючи вищевикладене, з метою належного розгляду Вашого запиту 

та надання вичерпної інформації зазначений запит направлено до Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Про результати розгляду міжрегіональне управління має повідомити Вас 

та Міністерство юстиції України у передбачений законодавством строк.

Перший заступник Міністра         Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Оксана Шустова (044) 2377184
_______________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством


