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Положення  

про  Тимчасову комісію   Нотаріальної палати України  
з деяких питань захисту  професійних прав нотаріусів та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації  

території України в результаті  збройної агресії Російської Федерації   

         

 

      1.Тимчасова комісія  Нотаріальної палати України з деяких питань 

захисту  професійних прав нотаріусів та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації  території 

України в результаті збройної агресії Російської Федерації   (далі - 

Тимчасова комісія) є тимчасовим дорадчим органом НПУ, утвореним  

Радою НПУ з числа нотаріусів для попереднього розгляду питань, 

пов’язаних із посвідченням нотаріальних дій за участю або в інтересах 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,   а також 

за участю та в інтересах внутрішньо переміщених осіб, нотаріальних дій, 

що стосуються майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, 

нотаріальних дій, пов’язаних з оформленням спадкових прав щодо майна  

осіб, що постійно проживали на тимчасово окупованій території, а також 

питань, пов’язаних із документами нотаріального діловодства та архівом 

нотаріуса, збереженням офісних приміщень тощо, які залишилися на 

тимчасово окупованих   територіях. 
 

     2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується Конституцією 

України,  Законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

Статутом НПУ  та цим  Положенням про тимчасову комісію, 

розробленими відповідно до цього Положення. 

 

     3. Основними завданнями  Тимчасової комісії є: 

    1) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із нотаріальними 

діями, які вчиняються  за участю або в інтересах осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території України,  а також за участю або в 

інтересах внутрішньо переміщених осіб, нотаріальних дій, що стосуються 

майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, нотаріальних 

дій, пов’язаних з оформленням спадкових прав щодо майна  осіб, що 

постійно проживали на тимчасово окупованій території;  



     2) вивчення та надання пропозицій та рекомендацій щодо нормативно-

правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють 

питання захисту прав та інтересів осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій  території, внутрішньо переміщених осіб, питання захисту 

майнових  прав  громадян та юридичних осіб на майно, розташоване  на 

тимчасово окупованій території,   питання збереження такого майна, а 

також питання  засад реінтеграції окупованих територій після їх 

деокупації, питання конвалідації документів, складених та оформлених на 

тимчасово окупованих територіях, питання визнання юридичних фактів, 

що мали місце на тимчасово окупованих територіях;  

      3) проведення аналізу щодо кількості архівів та документів 

нотаріального  діловодства приватних нотаріусів, державних нотаріальних 

контор та державних нотаріальних архівів,  які залишилися на тимчасово 

окупованій території,  та кількості тих, що були вивезені  з тимчасово 

окупованої території;   

       4) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із документами 

нотаріального діловодства та архівами  приватних нотаріусів, державних 

нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, які залишились на 

тимчасово окупованій території або були вивезені з неї; 

     5) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової 

бази  щодо правового режиму на тимчасово окупованих територіях, щодо 

забезпечення прав  та  інтересів осіб, які та проживають або виїхали з неї 

(внутрішньо переміщених осіб) щодо забезпечення  майнових прав 

юридичних та фізичних осіб,  держави   щодо майна, розташованого на  

тимчасово окупованій території, а також щодо визнання фактів, що мали 

місце на тимчасово окупованих територіях, щодо визнання документів, 

виданих на тимчасово окупованих територіях, щодо основних засад 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у разі їх деокупації; 

     6) розгляд звернень щодо порушення прав і законних інтересів 

громадян та юридичних осіб, які пов'язані з нотаріальними  документами,  

що залишилися на  тимчасово окупованих територіях та напрацювання 

рекомендацій для вирішення цих  питань;  

     7) розгляд інших звернень  громадян та юридичних осіб, які стосуються  

тимчасово окупованих територій;    

     8) сприяння приватним та державним нотаріусам, які виїхали з 

тимчасово окупованої території,  в захисті їх прав, порушених у зв'язку із 

тимчасовою окупацією території України;     

     9) збір та аналіз  інформації  щодо   діяльності і  засад такої діяльності 

органів, створених окупаційною владою на тимчасово окупованих  

територіях.   

     

    4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) проводить аналіз  звернень нотаріусів а також  юридичних та фізичних 

осіб;   

2) збирає та аналізує інформацію щодо тимчасово окупованих територій, 

у тому  числі щодо діяльності там органів, створених окупаційною владою;  



3) проводить моніторинг проблемних  питань  з метою подальшого 

удосконалення законодавства України;    

4) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів;   

5) інформує Раду НПУ про  характер  порушень прав і інтересів нотаріусів, 

громадян і юридичних осіб, а також про проблемні питання, що 

стосуються тимчасово окупованих територій та підлягають вирішенню, 

подає  за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції. 

 

        5. Тимчасова комісія має право: 

         1) отримувати в установленому порядку від НПУ, її відділень, комісій 

НПУ, нотаріусів та інших установ та організацій будь-якої форми 

власності  інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї 

завдань; 

         2) подавати  до НПУ пропозиції щодо вирішення неврегульованих 

питань нотаріальної діяльності, що стосуються тимчасово окупованих 

територій; 

         3) залучати до участі у своїй роботі представників відділень НПУ, 

комісій НПУ та працівників апарату НПУ;  
          4) проводити збір інформації, пояснень, документів і матеріалів, 

здійснювати їх аналіз і узагальнення ; 

         5) готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Ради 

НПУ; 

         6) реалізовувати інші повноваження, що не суперечать закону, з 

метою захисту професійних прав нотаріусів та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб.  

 

           6. Тимчасова Комісія зобов'язана: 

1) здійснювати  розгляд та підготовку питань, що належать до її 

компетенції; 

2) інформувати Раду НПУ про свою роботу (за вимогою); 

3) вивчати громадську думку, розглядати звернення, в яких 

містяться пропозиції, скарги та зауваження  та готувати висновки про 

необхідність в прийнятті нових нормативно-правових актів або про 

необхідність внесення змін до діючих нормативно-правових актів.  

 6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з відділеннями НПУ, комісіями НПУ, апаратом НПУ, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

 7.  Склад  Тимчасової комісії   затверджується Радою НПУ  у 

кількості  трьох  осіб (за згодою). 

Очолює Тимчасову комісію  її голова. 

8. Формою роботи Тимчасової комісії є засідання, які проводяться у 

разі потреби за рішенням голови  Тимчасової комісії. 

Засідання Тимчасової комісії вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні більш як половина її членів. 

9. На засіданнях Тимчасова комісія приймає рішення, а також 

розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її 

компетенції. 



Рішення  вважаються прийнятими, а пропозиції та рекомендації 

вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина 

присутніх на засіданні членів Тимчасової комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, 

який підписується головуючим на засіданні та секретарем.  

10. Пропозиції та рекомендації Тимчасової комісії направляються до 

НПУ для подальшого вирішення органами НПУ відповідно до їх 

повноважень. 

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

роботи Тимчасової комісії здійснює НПУ.  

  

  
 
 
 


