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Мін'юсту запровадити систему оповіщення учасників юридичної особи або
їх представників (шляхом направлення повідомлень на електронну пошту
та, в якості додаткової адміністративної послуги, смс-повідомлень) про
надходження до державних реєстраторів заяв на проведення
реєстраційних дій стосовно такої юридичної особи та/або її
відокремленого підрозділу
Мін’юст

В процесі виконання
— коментарі: За результатами зустрічі Мін’юста, ДП «НАІС» та Світового банку з жовтня 2017 року та станом на
теперішній час ДП «НАІС» спільно з наданим Проектом «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних
відносинах в Україні» Світового банку представником по технічній взаємодії вживаються заходи стосовно запровадження
сервісу (без залучення комерційних організацій до процесу надання зазначених послуг) щодо інформування про зміни,
що відбулись у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(корпоративні права). Зокрема, на сьогодні відбувається погодження концепції та технічного завдання відповідного
програмного забезпечення.

Внести зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №
359/5 від 09 лютого 2016 року, згідно з якими: 1) зобов'язати державних
реєстраторів, у випадку внесення до ЄДР змін про право власності на
Не розпочато
корпоративні права, перевіряти дані ДРОРМ на наявність відповідних
— коментарі: На обговоренні у Мін'юсті.
обтяжень цих корпоративних прав; 2) у випадку наявності обтяжень, які
забороняють перехід права власності на корпоративні права – відмовляти
у вчинені відповідних реєстраційних дій на підставі пункту 5 частини
першої статті 28 Закону № 755-IV.
Мін’юст
У відповідності до пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України № 509
від 12 липня 2017 року розробити та затвердити протоколи з
визначенням структури та формату інформаційних файлів, що
передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії
інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Державного земельного кадастру. Відповідні протоколи, серед
іншого, повинні бути спрямовані на створення технічних можливостей
для надання державному кадастровому реєстратору інформації про
зареєстровані речові права на нерухоме майно шляхом безпосереднього
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
внесення відомостей про власників та/або користувачів земельної ділянки
до даних Державного земельного кадастру.
КМУ
Мін’юст
Держгеокадастр

Виконано
— коментарі: Інформаційна взаємодія почала повною мірою функціонувати з середини листопада 2017 року.З практичної
точки зору це означає, зокрема, що тепер кадастрові реєстратори нарешті отримують технічну можливість брати
інформацію про права власності або оренду щодо конкретної ділянки через прямий доступ до Реєстру прав. Крім того,
коли державний реєстратор вносить певні зміни в Реєстр прав, дані відповідної земельної ділянки автоматично
синхронізуються з Земельним кадастром.

Розробити єдиний нормативний акту про порядок присвоєння поштових
адрес об'єктам нерухомості на території України та узгодження
останнього з положеннями законодавства.
Мінрегіон

В процесі виконання
— коментарі: 20.03.2018 року Радою отримано лист від Мінрегіонбуду від 02.03.2018 Вих. № 7/14-2227, згідно з яким
останнім розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
містобудівної діяльності» (від 04 травня 2016 року № 4585), яким врегульовувалося питання присвоєння поштових адрес
об’єктам будівництва в межах та за межами населених пунктів.Однак, листом Кабінету Міністрів України від 30.08.2017
Вих. № 7532/0/2-17 згаданий законопроект № 4585 відкликано з ВРУ.Наразі пропозиції щодо врегулювання питання
визначення процедури надання адреси об’єкту будівництва включено до проектів законів України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (№ 6540 від 06.06.2017) та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування» (№ 7085 від 06.09.2017), які включені до
порядку денного сьомої сесії ВРУ восьмого скликання відповідно до постанови ВРУ від 03.10.2017 № 2149-VIII.22.03.2018
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування № 7085 від 06.09.2017
було прийнято в першому читанні. Наразі ж проект готується на друге читання.Законопроектом передбачається,
зокрема, врегулювання єдиного порядку присвоєння поштових адрес об'єктам
будівництва.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62476

Назва звіту

Надані рекомендації

Статус виконання

Мін'юсту посилити зусилля спрямовані на інформування професійного
середовища та громадськості про статус та обсяг повноважень постійно
діючих комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Мін’юст

Виконано
— коментарі: На сайті Мін'юсту розміщена наявна окрема сторінка, яка описує діяльність Комісії з питань розгляду скарг
у сфері державної реєстрації Мін'юсту, керівництвом Міністерства здійснюється постійне інформування громадськості
проходить шляхом здійснення виступів в ЗМІ, а також розміщення звернень в соціальних мережах, така сама робота
проводиться керівництвом головних територіальних управлінь юстиції в областях, м. Києві

Мін'юсту виключити можливість вчинення реєстраційних дій з
порушенням територіальності.
Мін’юст

Виконано частково

Мін'юсту забезпечити оприлюднення результатів камеральних перевірок
державних реєстраторів.
Мін’юст

Виконано
— коментарі: З серпня 2017 року Мін’юст на офіційному сайті почав публікувати прізвища реєстраторів і нотаріусів, яким
анульовано або обмежено доступ до державних реєстрів із зазначенням терміну такого
обмеження.https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not

Мін'юсту ініціювати внесення змін до Єдиного реєстру нотаріусів, які б
передбачали оприлюднення інформації стосовно нотаріусів, яким
заблоковано/ анульовано доступ до державних реєстрів.
Мін’юст

В процесі виконання
— коментарі: Заступник Міністра юстиції неодноразово підтверджувала намір Міністерства в кінцевому підсумку
виконати дану рекомендацію.

Виконано
Мін'юсту розробити узагальнені роз'яснення для державних реєстраторів,
— коментарі: За результатом спільної роботи Міністерства юстиції України та Нотаріальної палати України розроблено
з метою мінімізації допущення типових помилок, які допускаються ними
узагальнення "Типові помилки, які виникають під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
під час вчинення реєстраційних дій.
обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", яке
Мін’юст
презентовано 06.12.2017 за участю представників Міністерства та Нотаріальної палати України.
Мін'юсту підготувати роз'яснення або внесення змін до відповідних
законодавчих актів щодо конкретизації умов (тяжкості порушень), у
випадку наявності яких може бути анульовано свідоцтво про право на
зайняття нотаріальною діяльністю.
Мін’юст

В процесі виконання
— коментарі: Міністерство юстиції співпрацює з Нотаріальною палатою України з цього питання.

Мін'юсту видати роз'яснення про те, що надання заявникам сканкопій
документів, на підставі яких здійснювалися реєстраційні дії має
В процесі виконання
відбуватися в тому ж порядку, як і надання іншої інформації з державних
— коментарі: На обговоренні у Мінюсті
реєстрів.
Мін’юст
Мін'юсту внести зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від
В процесі виконання
22 лютого 2012 року, доповнивши його окремим розділом про
— коментарі: В процесі розробки змін до відповідних нормативно-правових актів, у зв'язку із запровадженням
нотаріальне посвідчення зображень сканкопій документів, на підставі
"електронного нотаріату".
яких здійснювалися реєстраційні дії, на екрані комп'ютера (скріншотів).
Мін’юст
Генеральному Прокурору України, у відповідності до пункту 9 частини
першої статті 9 Закону України "Про прокуратуру" № 1697-VII від 14
жовтня 2014 року, розробити та затвердити Методичні рекомендації для
В процесі виконання
прокурорів з метою забезпечення більш уніфікованого застосування норм
— коментарі: Відповідно до інформації, наданої нещодавно заступником Генерального прокурора на засіданні
законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності при
міжурядової робочої групи з боротьби з рейдерством під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України.
здійсненні процесуального керівництва над розслідуванням
"рейдерських" злочинів.
ГПУ
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Головному Слідчому Управлінню Національної Поліції України, у
відповідності до Інструкції з організації діяльності органів досудового
розслідування Міністерства внутрішніх справ України разом з
Міністерством юстиції України, Національною поліцією України,
представниками органів судової влади та органів адвокатського
самоврядування, профільними неурядовими організаціями, а також за
участю Ради, провести узагальнення існуючої практики розслідування
"рейдерських" злочинів, на підставі чого розробити та затвердити
Методичні рекомендації по розслідуванню найбільш типових випадків
рейдерства.
ГСУ НП

Не розпочато

Включити до законопроекту № 6232 положення про: -внесення змін до
Кодексу адміністративного судочинства України, які будуть передбачати,
що предметом позовних вимог в адміністративному судочинстві не
можуть бути вимоги про скасування чи анулювання реєстраційних записів
в державних реєстрах, якщо виконання прийнятого у справі рішення буде
мати безпосереднім наслідком виникнення, зміну чи припинення речових
прав чи обтяжень
ВРУ
Адміністрація ПУ

Виконано
— коментарі: Згідно з частиною третьою статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції від 07 січня
2018 року, адміністративні суди не розглядають позовні вимоги, які є похідними від вимог у приватно-правовому спорі і
заявлені разом з ними, якщо цей спір підлягає розгляду в порядку іншого, ніж адміністративне, судочинства і
знаходиться на розгляді відповідного суду.

Виконано
— коментарі: Господарський процесуальний кодекс України ("ГПК України") Згідно з пунктом 13 частини першої статті 20
ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської
Включити до законопроекту № 6232 положення про: -внесення змін до
діяльності, зокрема, вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними
Цивільного процесуального кодексу України та Господарського
актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або
процесуального кодексу України, які будуть передбачати, що власник
майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і
майна, звертаючись до суду за захистом свого майнового права, може
переданий на його розгляд разом з такими вимогами; Згідно з частиною дванадцятою статті 30 ГПК України (виключна
об’єднати в одному позові декілька взаємопов’язаних позовних вимог, які
підсудність) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких вимог
підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо
віднесений до юрисдикції господарського суду, розглядаються господарським судом, визначеним за правилами
окремий розгляд вказаних вимог судами різних юрисдикцій позбавить
підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.Цивільний процесуальний кодекс України ("ЦПК
його можливості для ефективного правового захисту відповідно до статті
України").Абзац другий частини першої статті 19 ЦПК України визначає, що суди розглядають у порядку цивільного
13 Європейської конвенції з прав людини та основних свобод.
судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є
ВРУ
похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді
Адміністрація ПУ
і переданий на його розгляд з такими вимогами.Згідно з частиною восьмою статті 30 ЦПК України (виключна підсудність)
вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій розглядаються судом, визначеним за
правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.
Державній судовій адміністрації України прискорити роботу по
забезпеченню технічної взаємодії Реєстру речових прав на нерухоме
майно та Єдиного державного реєстру судових рішень.
ДСА

В процесі виконання
— коментарі: Консультації між двома технічними адміністраторами все ще тривають.

Міністерству юстиції України розглянути доцільність підготовки
методичних рекомендацій державним реєстраторам щодо автоматичного
виконання судових рішень з неконкретизованими резолютивними
Не розпочато
частинами (наприклад, "визнати недійсним договір", "визнати право
власності", "витребувати з чужого незаконного володінняНАЗК" тощо).
Мін’юст
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Національному агентству з питань запобігання корупції розробити
узагальнюючі практичні рекомендації та методики для сприяння
компаніям у побудові та вдосконаленні надійних комплаєнс-систем. Рада
наголошує, що такі рекомендації стануть у нагоді бізнесу, якщо
охоплюватимуть питання провідних практик у сфері корпоративного
управління; забезпечення збалансованості розподілу повноважень між
Виконано
органами управління компанії; пропонуватимуть оптимальні підходи до
— коментарі: Рішенням НАЗК від 22.09.2017 року №734 затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки та
розробки внутрішніх політик/положень (процедури підписання/візування,
реалізації антикорупційних програм юридичних осіб.
політики звітності, управління ризиками, ключових показників
ефективності тощо); розкриватимуть суть процедур, які визначають
характер порушення, пов'язаного з конфліктами інтересів а також
механізмів поточного контролю для викриття порушень тощо. Належна
увага до зазначених питань сприятиме мінімізації ризиків рейдерства.
НАЗК
Національному агентству з питань запобігання корупції (спільно з
співвиконавцями) належним чином та у встановлені строки завершити
реалізацію заходів, передбачених в Державній програмі щодо реалізації
державної антикорупційної політики на 2015 -2017 роки в частині
запобігання корупції в приватному секторі. Для забезпечення сталого
ефекту конкретні заходи мають бути також відображені при розробці
Національним агентством з питань запобігання корупції державної
антикорупційної політики на подальші роки.
НАЗК

Виконано
— коментарі: Згідно з відповіддю НАЗК на запит Ради (Лист від 19.03.2018 року №20-23/10304/18) НАЗК відповідні заходи
вже реалізувало.

Посилити навчальну спроможність Національного агентства з питань
запобігання корупції та Міністерства юстиції України, спрямовану на
підвищення обізнаності компаній про міжнародні стандарти та
імплементацію таких стандартів приватним сектором.
НАЗК

В процесі виконання
— коментарі: Стратегією розвитку НАЗК на 2017-2020 рр. та планами з її реалізації, затвердженими рішенням НАЗК від
22.06.2017 №234, передбачено щорічне проведення навчань з імплементації оцінки корупційних ризиків у діяльності
юридичних осіб. Так, НАЗК інформує про проведення 6 тренінгів для уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію
антикорупційних програм державних підприємств, які належать до сфери управління відповідних міністерств.

Національному агентству з питань запобігання корупції та Міністерству
юстиції України заохочувати розвиток мережі партнерських відносин з
діловими колами та некомерційними організаціями для колективної
протидії ризикам рейдерства. Для прикладу, в травні 2017 року Рада за
підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Організації
економічного співробітництва та розвитку представила Всеукраїнську
мережу доброчесності і комплаєнсу.
Мін’юст
НАЗК

В процесі виконання
— коментарі: Хоча відповідно до ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції" протидія ризикам рейдерства не
належить до повноважень НАЗК, на 2018 рік НАЗК спільно з проектом "Прозорість та доброчесність публічного сектору"
Програми розвитку ООН запланувало проведення 5 круглих столів з метою обговорення проблемних питань, які
виникають у представників бізнесу під час реалізації антикорупційних програм.

