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Про надання інформації

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш запит на 

отримання публічної інформації від 07.11.2021 (вх. № ПІ-Б-5457 від 08.11.2021) щодо 

приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горая Олега 

Станіславовича (далі – приватний нотаріус Горай О.С.) та повідомляє.
Наказом Міністерства юстиції України від 24.02.2021 № 727/5 відповідно до 

рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі – Комісія) від 18.02.2021 № 1 

на підставі підпунктів «е» та «з» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України 

«Про нотаріат» (далі – Закон), а саме у зв’язку з неодноразовими порушеннями 

нотаріусом законодавства, грубими порушеннями закону, які завдали шкоди 

інтересам держави, фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій, 
за умови що такі порушення встановлені рішеннями судів, а також набранням 

законної сили рішеннями судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при 

вчиненні ним нотаріальних дій, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю, видане Міністерством юстиції України 26.12.2011 за № 8679 на ім’я 

Горая Олега Станіславовича, анульовано.
Згідно з інформацією, наданою Центрально-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (далі – міжрегіональне 

управління), відповідно до пункту 2 частини першої статті 30, статті 301 Закону на 

підставі вищезазначеного наказу Міністерства юстиції України наказом від 25.02.2021 

№ 58/09 діяльність приватного нотаріуса Горая О.С. припинена з 25.02.2021.

Вищезазначеним наказом міжрегіонального управління відповідно до статті 301 

Закону приватного нотаріуса Горая О.С. зобов’язано протягом місяця передати 

документи нотаріального діловодства та архіву на зберігання до Житомирського 

обласного державного нотаріального архіву (далі – Архів).
Приватний нотаріус зобов’язаний припинити нотаріальну діяльність з моменту 

отримання копії наказу про припинення його нотаріальної діяльності (частина третя 

статті 301 Закону).
Згідно з частиною четвертою статті 301 Закону наказ про припинення 

нотаріальної діяльності може бути оскаржений приватним нотаріусом до 

Міністерства юстиції України або до суду. Оскарження цього наказу приватним 
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нотаріусом зупиняє реалізацію положень, передбачених частинами п’ятою і шостою 

статті 301 Закону.
Разом з тим Горай О.С. звернувся до Житомирського окружного 

адміністративного суду з позовною заявою до міжрегіонального управління, 
Міністерства юстиції України, Комісії та Житомирської регіональної філії 
Державного підприємства «Національні інформаційні системи» про визнання 

протиправними дій та скасування рішення і наказів.
Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 28.10.2021                 

у справі № 240/4296/21 у задоволенні адміністративного позову приватного нотаріуса 

Горая О.С. відмовлено. 
Відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України 

рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної 
скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. 

На момент розгляду Вашого запиту документи нотаріального діловодства та 

архіву приватного нотаріуса Горая О.С. на зберігання до Архіву не передані у зв’язку 

з оскарженням ним наказу про припинення його нотаріальної діяльності.
Робоче місце приватного нотаріуса Горая О.С. до припинення його нотаріальної 

діяльності знаходилось за адресою: вул. Велика Бердичівська, буд. 35, м. Житомир, 
10008.

Перший заступник Міністра                        Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марина Супліченко (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


