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Щодо надання публічної інформації

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький) розглянуто Ваш запит на інформацію  від 26.01.2022, про що, 
у межах компетенції, повідомляємо наступне.

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 24.02.2021 №727/5 
свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане 
Міністерством юстиції України 26 грудня 2011 року за №8679 на ім’я Горая 
Олега Станіславовича анульовано.

Відповідно до наказу Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м.Хмельницький) від 25.02.2021 №58/09 нотаріальну 
діяльність приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу 
Горая Олега Станіславовича припинено з 25.02.2021. 

Згідно п.п. 3.8 пункту 3 вищезазначеного наказу від 25.02.2021 Горая О.С. 
було зобов’язано та надано місячний строк для передачі до Житомирського 
обласного державного нотаріального архіву документів нотаріального 
діловодства та архіву приватного нотаріуса.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч.4 ст. 30-1 Закону України «Про 
нотаріат» 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 цієї статті, а саме щодо «…зобов’язання протягом одного 
місяця з дня одержання наказу передати до відповідного державного 



нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву 
приватного нотаріуса».

Відповідно до ухвали Житомирського окружного адміністративного суду 
від 27 квітня 2021 відкрито загальне позовне провадження в адміністративній 
справі             № 240/4296/21 за позовом Горая О.С. до Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), 
Міністерства юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про 
визнання дій протиправними, визнання протиправними та скасування наказів 
Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.Хмельницький) від 20.11.2020 №768/09, від 03.02.2021 №37/09, від 25.02.2021 
№58/09, наказу Міністерства юстиції України від 24.02.2021 №727/5 та рішення 
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України від 
18.02.2021.

28.10.2021 по справі №240/4296/21 Житомирським окружним 
адміністративним судом винесено рішення про відмову у задоволенні 
адміністративного позову приватного нотаріуса Житомирського міського 
нотаріального округу Горая Олега Станіславовича до Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), до 
Міністерства юстиції України, до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про 
визнання дій протиправними, визнання протиправними та скасування наказів і 
рішення.

Разом з тим, згідно інформації, яка міститься в Єдиній судовій 
інформаційно-телекомунікаційній системі, гр.Гораєм О.С. було подано 
апеляційну скаргу до Сьомого апеляційного адміністративного суду на рішення 
Житомирського окружного адміністративного суду від 28.10.2021 (по справі 
№240/4296/21), яка надійшла до суду за вх.№35278/21 від 29.11.2021. Відповідно 
до ухвали Сьомого апеляційного адміністративного суду від 15.12.2021 (справа 
№240/4296/21) апеляційну скаргу гр.Горая О.С. повернуто. Відповідно до ухвали 
Сьомого апеляційного адміністративного суду від 13.01.2022 по вищевказаній 
справі у зв’язку з подачею Гораєм О.С. апеляційної скарги з Житомирського 
окружного адміністративного суду витребувано адміністративну справу 
№240/4296/21 за адміністративним позовом приватного нотаріуса 
Житомирського міського нотаріального округу    Горая О.С.

Водночас повідомляємо, що згідно інформації Житомирського обласного 
державного нотаріального архіву (лист від 17.11.2021 вих.№4349/01-20), 
15.11.2021 розпочато процедуру прийому-передачі документів нотаріального 
діловодства та архіву приватного нотаріуса Житомирського міського 
нотаріального округу Горая О.С. на зберігання до державного нотаріального 
архіву. У відповідності до вимог Правил ведення нотаріального діловодства, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 на 
даний час проходить звірка переданих документів. Разом з тим, станом на 
24.01.2022 архів приватного нотаріуса не передано в повному обсязі, акт 
приймання-передавання не підписано.



Додатково повідомляємо юридичну адресу Житомирського обласного 
державного нотаріального архіву: 10003, м. Житомир, вул. М.Сціборського, 6-А, 
тел. (0412) 42-03-26.

Щодо адреси робочого місця Горая О.С, повідомляємо, що по день 
припинення, а саме до 25.02.2021, приватний нотаріус Житомирського міського 
нотаріального округу Горай О.С. здійснював нотаріальну діяльність за адресою: 
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 35, телефон (0412) 47-28-88, 
електронна адреса gorai.notary@gmail.com
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Віта Врублевська (0382) 70-49-06


