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«Антирейдерський захист бізнесу: рішення

воєнного часу» 



Першочергові та майже дієві заходи щодо

запобігання рейдерського захоплення

Закриття електронних реєстрів:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців

та громадських формувань;

• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

• Державний земельний кадастр.

Фактичне закриття реєстрів відбулось 24.02.2022 року, одразу після вторгнення рФ.

У подальшому постановою КМУ №209 від 06.03.2022. про деякі питання державної реєстрації та

функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в

умовах воєнного стану, врегульовано діяльність реєстрів.



Позитив

• Забезпечення збереження конфеденційної

інформації;

• Закриття реєстрів позбавило можливість

"скористатись" загальним хаосом та

попередило незаконні реєстраційні операції.



Негативні фактори

• Обмежена можливість контролю за

нерухомим майном;

• Фактичне позбавлення на перших етапах

вйни, можливості розпоряджатись майном на

власний розсуд;



Для кого війна, а для кого ...

• Нова "прогресивна" форма рейдерства – через примусове

відчуження або вилучення майна за рішенням так званого

"військового командування ЗСУ чи територіальної

оборони".



1) рішення про вилучення (наказ військового командування) та

його узгодження з місцевою радою (можуть не здійснювати лише

на тих територіях, де ведуться бої);

2) акт вилучення з описом майна, інформацією про власника,

підписом та печаткою органу, який склав акт, підписом власника

або представника;

3) висновок про оцінку вартості.

Власник та його майно

Законе вилучення майна відбувається на підстаі:



Рейдерське захоплення майна під час 

воєнного стану

Як і в цілому рейдерське захоплення, що до 

війни, що під час має негативний вплив для 

суспільства та країни в цілому, але тепер 

здійснюється під гаслом для України, для ЗСУ 

...



приклад:

м. Дніпро

рейдерське захоплення земельної ділянки під приводом

облаштування тренувальної бази для територіальної

оборони, а саме діялнки, яка розташована на березі

річки Дніпро, що знаходиться в одному з елітних районів

міста.

• Чому саме рейдерське захоплення?

механізм законного вилучення вже вказанний вище, тут 

же механізм зброєнного нападу та окупації території.



Нововедення в антирейдерському законодавстві, 

сформовані Війною...

• Визначається алгоритм дій державного реєстратор у разі виявлення ним

факту використання його ідентифікаторів доступу до ДРП або ЄДР іншими

особами (наприклад, у разі постійних, але безуспішних кібератак, які наші

реєстри зазнають з 24 лютого)

Тобто, у разі такого виявлення реєстратор зобов'язаний невідкладно, але не

пізніше наступного робочого дня,повідомити Мін‘юсту про зазначений факт, а

також про усі відомі йому рішення (дії) у відповідному державному реєстрі,

прийняті (виконані) з неправомірним використанням таких ідентифікаторів .



продовження

• Якщо з дня прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або

бездіяльності сплинуло більше 2 місяців, а у випадку оскарження

рішення територіального органу Мін'юсту - більше 1 місяця,

скаржник обов'язково має зазначати у скарзі відомості про дату,

коли дізнався про порушення своїх прав.



продовження

• Строк оскарження рішення територіального органу Мін‘юсту

збільшено з 15 днів до 1 місяця



продовження

• Внесені зміни, спрямовані на усунення можливостей «завішування»

реєстрів заявами, що заважають проведенню певних реєстраційних

дій

По-перше, виключені положення щодо зупинення розгляду

документів, поданих для державної реєстрації в ЄДР та відповідно

розширено підстави для відмови у державній реєстрації.



продовження

По-друге, визначені підстави, у разі яких заява власника об'єкта

нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій НЕ

прийматиметься:

невстановлення особи заявника;

невстановлення належності об'єкта нерухомого майна заявнику на

праві власності;

не сплив п'ятиденний строк для повторного подання такої заяви.



Мейнстрімне рішення

Конституційного суду України

Рішенням у справі № 3-270/2019(6302/19) від 16.11.2022  визнано неконституційним, 

припис пункту 1 частини сьомої статті 37 Закону України «Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та і ̈х обтяжень»

• через 6 місяців комісія втратить ключове

повноваження, а саме можливість скасування рішення

державного реєстратора, скасування рішення

територіального органу Міністерства юстиції України.



З моменту створення та отримання Комісією при Мінюсті повноважень на

перевірку реєстраційних дій та їх подальше скасування, у разі задоволення

скарги, викликало в юридичному середовищі багато запитань, оскільки

квазісудовий орган, підміняє та виконує функції суду.



Яке «антирейдерське рішення» підготувала

Велика Палата Верховного Суду?

У постанові від 21.09.2022р. по справі № 908/976/19 Велика Палата Верховного Суду надала

(чи майже надала, адже повного тексту постанови досі немає) відповідь на наступне

важливе питання: 

• чи ототожнюється продаж майна боржника під час процедури банкрутства з

продажем встановленим для виконання судових рішень?

Тобто, якщо ж Велика Палата Верховного Суду вказала, що продаж майна у

процедурі банкрутства не тотожний реалізації майна у порядку виконання судових

рішень, то відтепер особа, яка придбала майно на прилюдних торгах не буде

гарантовано автоматично вважатись добросовісним набувачем.



Чим важлива ця справа? 

Один з поширених та (на жаль) ефективних способів рейдерства – внесення майна до

статутного капіталу підприємства, яке потім оперативно банкрутять.

Тривалий час вважалось, що продане майно на прилюдних торгах у процедурі банкрутства є

таким, що «очистилось», а отже новий його власник в розумінні

ч. 2 ст. 388 ЦК України є добросовісним набувачем, у якого не можна витребовувати майно.

Таким чином, досить часто захоплене рейдерським способом майно було досить складно

повернути, адже процедура банкрутства створює ряд перешкод для витребування майна.



продовження

На даний момент повного тексту рішення Великої Палати Верховного Суду від 21.09.2022

року по справі № 908/976/19, немає.

Однак, якщо ж Велика Палата Верховного Суду вказала, що продаж майна у процедурі

банкрутства не тотожний реалізації майна у порядку виконання судових рішень, то відтепер

особа, яка придбала майно на прилюдних торгах не буде гарантовано автоматично

вважатись добросовісним набувачем.



Рекомендація щодо

першочергових заходів захисту від рейдерства:

• правильне оформлення установчих документів, зокрема врегулювання

таких питань, як укладення угод відчуження часток, учинення правочинів

керівником і визначення значних правочинів;

• впорядкувати установчі документи підприємства та передбчати

максимальну кількість "запобіжників";

• розроблення за підтримки юриста алгоритму дій (включно й для

співробітників) на випадок рейдерської атаки.



Дякую за увагу! 


