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Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 06.07.2021 

(вх. № ПІ-Д-2934 від 07.07.2021) (далі – Запит) щодо деяких питань у сфері 
державної реєстрації, пов’язаних із внесенням до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, та 

повідомляє.
Відносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб регулюються 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 15 Закону заява про 

державну реєстрацію підписується заявником.
Згідно з пунктом 8 частини першої статті 1 Закону заявником, у разі 

подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичної 
особи,  визначено уповноваженого представника юридичної особи.

Відомості про керівника та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи 

для державної реєстрації тощо містяться у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(далі – Єдиний державний реєстр) (частина друга статті 9 Закону).
У разі, якщо заявником є інша особа, відомості про повноваження якої 

у Єдиному державному реєстрі відсутні, повноваження такого заявника 

засвідчуються додатковим документом. Для цілей проведення реєстраційних 

дій документом, що засвідчує повноваження представника, є нотаріально 

посвідчена довіреність (положення частини другої статті 14 Закону).
Виходячи з викладеного, заява про державну реєстрацію може бути 

підписана керівником, або особою, яка безпосередьо подає документи для 

вчинення відповідної реєстраційної дії.
Додатково інформуємо, що відомості про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації 
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юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості 
потребують оновлення у зв’язку з певними змінами відомостей про таких 

кінцевих бенефіціарних власників.
Для оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

оновлення необхідно подати одну з таких заяв: 
заяву  (форма 2) щодо державної реєстрації юридичної особи (крім 

громадських формувань та органів влади);
заяву (форма 4) щодо державної реєстрації юридичної особи – 

громадського формування.

Також нагадуємо, що оскільки нормативно-правовий акт, яким 

затверджено форму та зміст структури власності, був прийнятий у 2021 році, 
то щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника відбуватиметься вже в 2022 році.
Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то 

обов’язок щодо подання документів відповідно до статті 171 Закону, у тому 

числі заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника (форма 6), в неї виникає з 10 лютого 2022 року.
Для зручності заявників Міністерством юстиції України розроблено 

зразки заповнення заяв за найбільш популярними реєстраційними діями. З 

ними можна ознайомитися за посиланням https://minjust.gov.ua/m/zrazki-

zapovnennya-zayav-za-naybilsh-populyarnimi-reestratsiynimi-diyami .

При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.
  

Перший заступник Міністра                                            Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Катерина Бровко (044) 233-65-39

_____________________________________________________________________________

Персональні дані, зазначені Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


