ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань» щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності юридичної особи»
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого
самоврядування як юридичних осіб:
самоврядування як юридичних осіб:
…
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної
особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника,
якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій,
структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх
об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом
профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків
творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських
об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних
органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та
комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія
та номер паспорта громадянина України або паспортного документа
іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності), а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в
якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра
(рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу,
впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична
особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності;

…
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної
особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника,
якщо засновник - юридична особа (крім громадських організацій та їх
структурних утворень (відокремлених підрозділів), молодіжних і
дитячих громадських організацій та їх структурних утворень
(відокремлених підрозділів), благодійних організацій та їх
структурних утворень (відокремлених підрозділів), політичних
партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх
об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок
та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок,
організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань,
адвокатських
бюро,
торгово-промислових
палат,
об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку, органів самоорганізації
населення, житлово-будівельних, дачних (дачно-будівельних),
садівничих, городніх (садівничо-городніх) та гаражних (гаражнобудівельних) кооперативів (товариств), сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, споживчих товариств, релігійних
організацій,
пенсійних
фондів,
недержавних
організацій
професійного самоврядування (саморегулювання), державних
органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та
комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та
номер паспорта громадянина України або паспортного документа
іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
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Абзац відсутній.

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної
реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому
числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім
створення державного органу, органу місцевого самоврядування,
подаються такі документи:
…
17) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного,
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію
юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі,
якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.

платника податків (за наявності), а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в
якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра
(рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу,
впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, зазначається
інформація про його відсутність;
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності не подається при державній реєстрації створення
юридичної особи щодо юридичних осіб, засновниками (учасниками)
яких є виключно фізичні особи, які вважаються її кінцевими
бенефіціарними власниками, якщо вони не подали інформацію про
те, що кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної
особи є інші особи.
Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної
реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі
в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення
державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі
документи:
…
17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно
до законодавства;
18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для
фізичної особи - резидента.
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Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи на підставі документів,
зазначених у пунктах 17-19 цієї частини.
…
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу,
що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до
установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей,
передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:
…
14) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
15) витяг, виписка чи інший документ з торговельного,
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію
юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі,
якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.

Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи на підставі документів, зазначених у пунктах
17-19 цієї частини.
…
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу,
що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до
установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей,
передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:
…
Пункт виключити
Пункт виключити

Пункт виключити

5. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного
статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників
учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
додатковою відповідальністю подаються такі документи:
відповідальністю подаються такі документи:
…
…
є) структура власності за формою та змістом, визначеними
Пункт виключити
відповідно до законодавства;
ж) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
Пункт виключити
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
з) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
Пункт виключити
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
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застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
…
7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи приватного
права на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі
документи:
…
3) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
4) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
5) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
8. Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного
статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
подаються такі документи:
…
4) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
5) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
6) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
…
14. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення,

…
7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи приватного
права на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі
документи:
…
Пункт виключити
Пункт виключити

Пункт виключити

8. Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного
статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
подаються такі документи:
…
Пункт виключити
Пункт виключити

Пункт виключити
…

14. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше

5

але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами,
подаються такі документи:
…
7) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
8) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
9) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
…
18. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, подаються такі документи:
…
2) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
19. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу
юридичної особи подаються такі документи:
…
2) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;

закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі
документи:
…
Пункт виключити
Пункт виключити

Пункт виключити

…
18. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, подаються такі документи:
…
Пункт виключити
Пункт виключити

Пункт виключити

19. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу
юридичної особи подаються такі документи:
…
Пункт виключити
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3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
21. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності.
22. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в
актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного
реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення,
та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують
ці зміни. Речення відсутнє. Якщо зміни у структурі власності та
інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного
реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної
реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі.
23. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей
чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична
особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно
направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим
Законом.
24. Форма та зміст структури власності встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції
України.

Пункт виключити

Пункт виключити

21. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності.
22. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в
актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного
реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та
подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці
зміни. Повідомлення про зміну інформації про кінцевого
бенефіціарного власника подається у паперовій або електронній
формі в тому числі у випадках, передбачених частиною другою
статті 17-1 цього Закону. Якщо зміни у структурі власності та
інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного
реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної
реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі.
23. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей
чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична
особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно
направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим
Законом.
24. Форма та зміст структури власності встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
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тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
за погодженням з Міністерством юстиції України.
Стаття 17-1. Документи, що подаються заявником для
підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи
1. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної
реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів
подаються такі документи:
1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника;
2) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
Частина відсутня.

Стаття 17-1. Документи, що подаються заявником для
підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи
1. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника подаються такі документи:
1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника;
2) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для
фізичної особи - резидента.
2. Документ, передбачений пунктом 4 частини першої цієї статті
не подається у випадку:
1) перебування особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником
юридичної особи в установах виконання покарань;
2) оголошення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником
юридичної особи у міжнародний розшук, та/або яка виїхала, та/або
перебуває на тимчасово окупованій території України, території
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
3) смерті особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником
юридичної особи;
4) оголошення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником
юридичної особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;
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Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної
реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
…
2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
подаються такі документи:
…
8) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
10) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений
підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів,
протягом 20 днів з дня прийняття відповідного рішення іноземною
неурядовою організацією або уповноваженою нею особою подаються
такі документи:
…
5) структура власності за формою та змістом, визначеними
відповідно до законодавства;
6) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи
- нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

5) подачі документів, передбачених частиною першою цієї
статті, особою, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної
особи.
Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної
реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації,
представництва, філії іноземної благодійної організації
…
2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
подаються такі документи:
…
Пункт виключити.
Пункт виключити.

Пункт виключити.

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений
підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів, протягом 20 днів з
дня прийняття відповідного рішення іноземною неурядовою
організацією або уповноваженою нею особою подаються такі
документи:
…
Пункт виключити.
Пункт виключити.
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7) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та у разі, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи - резидента.
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