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Антирейдерська комісія 
як орган захисту ваших прав

З 2016 р. при Міністерстві юс-
тиції України функціонує Комісія з 
питань розгляду скарг у сфері дер-
жавної реєстрації (її ще називають 
Антирейдерська комісія). Всім відо-
мо, що наразі питання корпоратив-
ного рейдерства або «віджимання» 
нерухомості стоїть достатньо гостро. 
Антирейдерська комісія для бага-
тьох потерпілих є першим органом 
на шляху захисту вашого права влас-
ності. Проте чи завжди потрібно до 
неї звертатися? 

Людський фактор – 
допомога рейдеру
Після реформи системи реєстра-

ції прав на нерухоме майно та реє-
страції юридичних осіб право бути 
реєстраторами (особами, що мають 
право проводити реєстраційні дії 
та вносити зміни до реєстрів) було 
надано нотаріусам і співробітникам 
місцевих селищних/міських рад та 
акредитованих Мін’юстом кому-
нальних підприємств. Для того щоб 
стати нотаріусом, необхідно пройти 
вибагливу процедуру кваліфікацій-
ного оцінювання, тоді як кваліфі-
каційні вимоги до інших осіб, яких 
призначають на посаду реєстрато-
ра, відсутні. Таких людей у систе-
мі державної реєстрації більшість. 
Реє стратором може стати людина 
навіть без юридичної освіти. Якщо у 
великих містах ситуація більш-менш 
спокійна через широкий доступ до 
інформації та професійних заходів, 
то в регіонах (зокрема, в маленьких 
селищах) реєстраційні дії виконують 
особи, які часто не є достатньо ква-
ліфікованими. За допомогою таких 
реєстраторів, які можуть навіть не 
знати про свій факт участі у неза-
конних діях, звертаються рейдери. 

Антирейдерська комісія, насам-
перед, створена для запобігання 
саме таким випадкам рейдерства. 
Комісія перевіряє факт проведення 
реєстраційної дії за формальними 

ознаками: чи були надані всі необ-
хідні документи, чи не було допу-
щено технічних або юридичних по-
милок реєстратором. Проте у разі 
задоволення скарги потерпілій сто-
роні необхідно бути напоготові, ад-
же часто трапляються випадки, коли 
рейдери, заслухавши всі зауваження 
комісії та виправивши їх, знову про-
водили незаконні реєстраційні дії, в 
результаті чого комісія вже не могла 
допомогти. 

Відсутність реальної загрози для 
реєстратора бути покараним за не-
законні дії має прямий зв'язок зі 
зловживаннями та недбальством з 
боку реєстратора. По суті єдиним 
способом покарання реєстратора, 
який застосовується на практиці, 
є відключення доступу до реєстрів, 
що здійснюється Антирейдерською 
комісією за фактом перевірки. Не-
зважаючи на наявність відповід-
ної статті у Кримінальному кодексі 
України, поки жоден реєстратор не 
був притягнутий до кримінальної 
відповідальності.

Якщо є підозра 
на підробку документів – 
звертайтеся до суду
Наразі найпоширенішим інстру-

ментом рейдера є підроблення доку-
ментів. Всупереч поширеній думці, 
Антирейдерська комісія не дослі-
джує справжність документів, нада-
них для реєстраційної дії, та підпи-
сів на них. Якщо у вас є підозра, що 
рейдери використали підроблені до-
кументи, одразу звертайтеся до суду 
та шляхом експертизи доводьте свою 
правоту або до правоохоронних ор-
ганів. Хоча, як показує практика, 
оперативність допомоги правоохо-
ронних органів у таких випадках 
могла б бути кращою. 

Чого надалі очікувати 
від Мін’юсту?
Одним з успіхів Мін’юсту в плані 

зменшення зловживань у частині 
оформлення прав на земельні ділян-
ки (особливо прав оренди) є синхро-
нізація даних з Державного земель-
ного кадастру і Реєстру речових прав 
на нерухоме майно. Як відомо, у разі 
укладення договорів оренди землі 
до 2013 р. про наявність чинного 
договору оренди можна було дізна-
тися лише з Державного земельного 
кадастру і необхідно окремо переві-
ряти ці дані. Поширеними були ви-
падки, коли земельні ділянки через 
зловмисні дії передавалися у подвій-
ну оренду. Наразі дані з Державно-
го земельного кадастру автоматич-
но перевіряються реєстратором у 
момент прийняття реєстраційної 
заяви. У разі виявлення сумнівів у 

законності реєстраційної дії реєстра-
тор додатково запитує необхідні дані 
з Державного земельного кадастру.

Крім цього, за словами Олени Сук-
манової, заступника Міністра юсти-
ції з питань державної реєстрації, 
найближчим часом реєстратори під 
час проведення реєстраційних дій 
автоматично отримуватимуть дані 
з Єдиного державного реєстру су-
дових рішень. Для незаконних обо-
рудок з нерухомістю судові рішення 
наразі підроблюють найчастіше. 

Щодо прикрого факту недо-
статньої кваліфікації реєстраторів 
Мін'юст також проводить постійну 
роботу в регіонах та періодичні ро-
бочі зустрічі. В майбутньому Мін’юст 
планує ускладнити вхід у професію 
державного реєстратора шляхом 
підвищення кваліфікаційних ви-
мог, щоб користувачі адміністра-
тивних послуг не зіштовхувалися з 
жахливою відсутністю компетенції 
реєстраторів.

Першочергові механізми 
самозахисту від рейдерів
1. Мін’юст за підтримки платфор-

ми Ліга-Закон надає послугу SMS-
Маяк. Фізичні та юридичні особи 
можуть відстежувати зміни статусу 
будь-якої земельної ділянки, власни-
ком або користувачем якої вони є, 
або відстежувати зміни статусу будь-
якого об'єкта нерухомості за номе-
ром у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. 

Власникові нерухомого майна 
сервіс надає змогу отримувати по-
відомлення про будь-які реєстрацій-
ні дії щодо його нерухомого майна 
на ранніх стадіях. SMS-Маяк спові-
стить про факт подання, суть заяви 
на зміну статусу об'єкта, а також про 
прийняття рішення щодо зміни ста-
тусу. Для встановлення такої функції 

щодо земельної ділянки необхідне 
використання електронного циф-
рового підпису. 

Беззаперечною перевагою цієї 
функції є те, що власник отримує 
на свій телефон сповіщення на етапі 
до виконання реєстраційної дії, яка 
може бути незаконною. У нього є 
щонайменше кілька годин для запо-
бігання незаконним діям. На жаль, 
SMS-Маяк наразі діє тільки щодо не-
рухомості. Відстежування змін у реє-
стрі юридичних осіб доступне лише 
постфактум через різні інформаційні 
платформи (наприклад, Ліга-Закон 
Contr Agent або OpenDataBot). 

2. Якщо ви дізналися про спробу 
здійснити незаконні дії щодо вашо-
го нерухомого майна (наприклад, 
через функцію SMS-Маяк), ви мо-
жете звернутися до будь-якого реє-
стратора із заявою про заборону 
вчинення реєстраційних дій щодо 
власного об'єкта нерухомого майна. 
Блокування виконується реєстрато-
ром одразу після прийняття заяви та 
діє протягом 10 робочих днів. У цей 
час власник може або звернутися 
до суду та отримати рішення суду 
про заборону вчинення реєстрацій-
них дій (наприклад, як спосіб забез-
печення позову), або після спливу 
10 робочих днів повторно зверну-
тися до реєстратора із заявою про 
заборону вчинення реєстраційних 
дій. Закон не обмежує кількість та-
ких повторних звернень.

Замість висновку
Хочемо подякувати Асоціації 

правників України за організацію 
засідання, присвяченого останній 
практиці Антирейдерської комісії, а 
також Олені Сукмановій, заступнику 
Міністра юстиції з питань державної 
реєстрації, за відверті та компетент-
ні коментарі з проблемних питань. 

Олена СТАНІШЕВСЬКА, 
старший юрист NOBLES
О СТАНІШЕВСЬКА
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