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ВИСНОВОК

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму протидії рейдерству
(реєстр. № 3774 від 02 липня 2020 року)
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за дорученням
Голови Верховної Ради України від 06 липня 2020 року розглянув на своєму засіданні
02 вересня 2020 року (протокол № 33) проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстр. № 3774
від 02 липня 2020 року), поданий народним депутатом України Янченко Г.І. та
іншими народними депутатами України (далі – Законопроект).
Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту метою його прийняття є
запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників
з метою запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному
заволодінню нерухомим майном.
Для досягнення поставленої мети Законопроектом пропонується:
надати Міністерству юстиції України право забороняти проведення
реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що
дозволить оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення, блокувати штучне
створення фігури добросовісного набувача та забезпечувати належне виконання
прийнятого Мін'юстом за результатами розгляду скарги рішення;
усунути штучні бар'єри для розгляду Міністерством юстиції України по суті
скарг на реєстраційні дії (рішення), створивши надійне інституційне підґрунтя для
розгляду практично всіх скарг, що містять базову інформацію про скаржника та
оскаржувану реєстраційну дію;
удосконалити процедуру розгляду скарг, усунути положення, які дозволяли
недобросовісним особам блокувати розгляд скарг Міністерством юстиції України,
запровадити обов'язковість оприлюднення прийнятих Міністерством юстиції
України рішень на офіційному вебсайті;
запровадити правило про зупинення перебігу строку на оскарження у разі
повернення скаржнику неналежно оформленої скарги (на період між датою подання
скарги та датою її повернення);
збільшити строк на оскарження реєстраційних дій (рішень) – з 60
календарних днів до 3 місяців із одночасним запровадженням граничного строку (3
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роки з дня проведення оскаржуваної реєстраційної дії), після спливу якого право на
відповідне адміністративне оскарження не може бути реалізоване;
скасувати процедуру зупинення розгляду документів, поданих для державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
удосконалити правила підписання рішень загальних зборів учасників
юридичної особи, встановивши, що протокол зборів стосовно зміни керівника має
бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких
достатньо для його прийняття;
запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій щодо
фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб без втручання людини;
запровадити правило про те, що правочин про розірвання договору оренди
землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа,
проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення
загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.
Реалізації вказаних заходів пропонується досягти шляхом внесення змін до
законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю».
Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній
Раді України включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстр. № 3774 від 02 липня
2020 року), поданий народним депутатом України Янченко Г.І. та іншими народними
депутатами України.
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