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Міністерство юстиції України доводить до відома, що 10 вересня
2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1012
«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 06 березня 2022 року № 209».
Зазначеною вище постановою виключено з постанови Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та
функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство
юстиції, в умовах воєнного стану» пункт 5, яким встановлювалося, що державна
реєстрація юридичної особи, громадського формування, нерухомого майна,
місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальна одиниця, що включена
до затвердженого відповідно до пункту 12 цієї постанови переліку
адміністративно-територіальних одиниць, проводиться незалежно від
місцезнаходження такої юридичної особи, громадського формування,
нерухомого майна.
Водночас звертаємо увагу на положення наказу Міністерства юстиції
України від 30 серпня 2022 року № 3642/5 «Про внесення змін до наказів
Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 898/5 та від 25
листопада 2016 року № 3359/5», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
30 серпня 2022 року за № 980/38316 (далі – наказ № 3642/5), про прийняття якого
було поінформовано міжрегіональні управління Міністерства юстиції листом
від 30 серпня 2022 року № 74233/3642/5/8.4.3.
Так, відповідно до наказу № 3642/5 в умовах воєнного стану й надалі
забезпечується можливість проведення державної реєстрації права власності та
інших речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичної особи
та громадського формування, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка
Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська
області, місто Севастополь, незалежно від їх місцезнаходження.
Просимо вищезазначену інформацію терміново довести до відома суб’єктів
державної реєстрації та провести відповідну роз’яснювальну роботу.
Перший заступник Міністра
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