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Про надання інформації

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш                        

запит на отримання публічної інформації від 12.11.2021 (вх. № ПІ-Х-5569                 

від 12.11.2021) щодо приватного нотаріуса Бучанського                                       

(Києво-Святошинського) районного нотаріального округу Грисюк Олени 

Василівни та повідомляє.
Наказом Міністерства юстиції України від 01.11.2021 № 3897/5 відповідно 

до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі – Комісія)                            
від 25.10.2021 № 4 та на підставі підпунктів «е», «з» та «і» пункту 2 частини 

першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме у зв’язку з 

неодноразовим порушенням нотаріусом законодавства при вчиненні 
нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, що завдало шкоди фізичним 

та юридичним особам, та набранням законної сили рішеннями судів про 

порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нею нотаріальних дій 

та неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, 
затверджених Міністерством юстиції України, свідоцтво про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 07.11.2005 за 

№ 6014 на ім’я Грисюк Олени Василівни, анульовано (копія наказу додається).
Відомості щодо оскарження вищезазначеного рішення Комісії в 

Міністерстві юстиції відсутні.
Пунктом 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами), 
передбачено, що Міністерство юстиції України здійснює свої повноваження 

безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи 

Міністерства юстиції України. 
Відповідно до підпунктів 4.29, 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 (зі змінами), 
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міжрегіональне управління відповідно до покладених на нього завдань 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 та забезпечує і контролює 

діловодство нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою належного розгляду Вашого запиту 

та надання вичерпної інформації зазначений запит направлено до Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
 

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра                   Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Валерія Нестеренко, 237 71 84 
_______________________________________________________________________________________________________________________

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


