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СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
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Підписувач Горовець Євгеній Миколайович
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000005E050062F93100 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 
01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Про надання інформації

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш запит 

на отримання публічної інформації від 03.11.2021 (вх. № ПІ-М-5400                                  

від 03.11.2021) щодо приватного нотаріуса Обухівського районного 

нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни (далі – 

приватний нотаріус Головкіна Я.В.) та повідомляє.
Наказом Міністерства юстиції України від 19.04.2021 № 1424/5 відповідно 

до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату № 3 від 05.04.2021 на 

підставі підпункту «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про 

нотаріат» (далі – Закон), а саме у зв’язку з неодноразовим порушенням 

нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції 
України, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане 

Міністерством юстиції України 28.07.2008 за № 6997 на ім’я Головкіної Яни 

Вікторівни, анульовано.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30, статті 301 Закону на 

підставі вищезазначеного наказу Міністерства юстиції України наказом 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 
(далі – міжрегіональне управління) від 21.04.2021 № 451/6 нотаріальна 

діяльність приватного нотаріуса Головкіної Я.В. припинена з 21.04.2021.

Одночасно повідомляємо, що згідно зі статтею 301 Закону приватний 

нотаріус зобов’язаний припинити нотаріальну діяльність з моменту отримання 

копії наказу про припинення його нотаріальної діяльності.
Наказ про припинення нотаріальної діяльності може бути оскаржений 

приватним нотаріусом до Міністерства юстиції України або до суду. 
Оскарження цього наказу приватним нотаріусом зупиняє реалізацію положень, 
передбачених частинами п’ятою і шостою статті 301 Закону. 
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Додатково зазначаємо, що згідно з даними Єдиного державного реєстру 

судових рішень у провадженні Київського окружного адміністративного суду 

перебуває справа № 320/6270/21 за позовною заявою приватного нотаріуса      

Головкіної Я.В. до міжрегіонального управління, Міністерства юстиції України 

та Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про визнання протиправними дій та 

скасування рішення і наказів.
Таким чином, на момент розгляду Вашого запиту документи нотаріального 

діловодства та архіву приватного нотаріуса на зберігання до Київського 

обласного державного нотаріального архіву не передані та перебувають у 

Головкіної Я.В., у зв’язку з оскарженням нею наказу про припинення її 
нотаріальної діяльності.

Додатково зазначаємо, що робоче місце приватного нотаріуса                    

Головкіної Я.В. до припинення її нотаріальної діяльності знаходилось за 

адресою: вул. Київська, буд. 115, оф. 1, м. Обухів, Київська обл., 08702,                     

тел. 0457271881.

Перший заступник Міністра                      Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марина Супліченко 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


