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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.
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