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У зв’язку з прийняттям Закону України від 12 травня 2022 року № 2257-ІХ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» (далі – Закон
№ 2257-ІХ) Міністерство юстиції України вважає за необхідне звернути увагу
на наступне.
На сьогодні відповідно до пункту 14 розділу ІІ Порядку державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за
№ 200/28330 (далі – Порядок), державний реєстратор за наявності підстав для
відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону про реєстрацію,
у тому числі у зв’язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони
України та введенням в дію указом Президента України рішення про
застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4
Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) формує
повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного
переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про
відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення
Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або
з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день
відмови у державній реєстрації.
Законом № 2257-ІХ внесені зміни до Законів України «Про санкції», «Про
правовий режим воєнного стану», «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Однією із ключових змін є зміни до Закону України «Про санкції», зокрема
до підпункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, відповідно до якого
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блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом
здійсненню права розпорядження ними.
Зазначена норма передбачає посилення дієвості такого виду санкції як
блокування активів та розширення кола активів, які підпадають під її дію.
Більш детальні роз’яснення щодо застосування державним реєстратором
пункту 14 розділу ІІ Порядку було надано Міністерством юстиції України
листом від 28.02.2022 № 23983/8.4.3/32-22 (копія додається).
Враховуючи наведене, просимо зазначену інформацію довести до відома
суб’єктів державної реєстрації та провести відповідну роз’яснювальну роботу.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Перший заступник Міністра

Оксана Горбаченко
2336504
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У зв’язку з прийняттям наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня
2021 року № 4655/5 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не
мають статусу юридичної особи», зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2021 року за № 1678/37300, інформуємо про таке.
Вищезазначеним наказом внесені зміни до пункту 14 розділу ІІ Порядку
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за
№ 200/28330, відповідно до яких державний реєстратор за наявності підстав для
відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону про реєстрацію, у
тому числі у зв’язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони
України та введенням в дію указом Президента України рішення про
застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4
Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) формує повідомлення
про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав
для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній
реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного
реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній
реєстрації.
Так, пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»
передбачений такий вид санкції, як блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися майном, що їй належить.
Слід зазначити, що відповідно до статті 317 «Зміст права власності»
Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) власникові належать права володіння,
користування та розпоряджання своїм майном.
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Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний
розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не
суперечать закону (стаття 319 ЦКУ).
Разом з тим, частиною сьомою статті 319 ЦКУ встановлено, що діяльність
власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано
допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку,
встановлених законом.
Відповідно до практики застосування термінів:
право володіння – це забезпечена законом можливість фактичного
панування над річчю, утримання її у сфері свого господарювання;
право користування – забезпечена законом можливість власника вилучати з
речі її корисні властивості відповідно до її призначення, одержувати плоди і
доходи, з метою задоволення різноманітних потреб;
право розпорядження – забезпечена законом можливість власника
визначати фактичну та юридичну долю речі: передавати її іншим особам у
власність чи тимчасове володіння і користування, а в деяких випадках - і в
розпорядження (договір комісії).
Застосування такого виду санкції як блокування активів у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань може розглядатися як обмеження права такої особи на користування
та розпорядження її майном у вигляді частки у статутному (складеного) капіталі
(майні) юридичної особи.
Під час розгляду документів державний реєстратор має перевірити факт
застосовування санкції, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 4 Закону
України «Про санкції», до юридичної особи, щодо якої надійшли документи для
проведення державної реєстрації, а також щодо фізичних та юридичних осіб,
що виступають засновниками (учасниками) такої юридичної особи.
Враховуючи викладене, якщо до особи застосована вказана санкція, то тоді
слід з’ясувати, чи розпоряджається вона своїми активами, які заблоковано.
Наприклад, якщо подано документи для проведення державної реєстрації змін
до відомостей про юридичну особу, які пов’язані із зміною засновників
(учасників) юридичної особи, внаслідок відчуження частки (її частини) особою,
щодо якого застосована санкція, або для проведення державної реєстрації змін
до відомостей про юридичну особу, до якої застосована санкція, які пов’язані із
зміною розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), державним
реєстратором має бути надано відмову у проведенні такої державної реєстрації.
Просимо зазначену інформацію довести до відома суб’єктів державної
реєстрації та провести відповідну роз’яснювальну роботу.
Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

