
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. КИЇВ)

вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ;-02002,̂ 1̂.-: (044) 541«07-21 
ШтаіІкЗїті^ШІШт^ш сайтІУШвг/ЛЙУ̂ кбд згщно з^§||РП0У 43̂  ̂І 5602

Суб’єктам держав'ної реєстрації 
(за^сцискрм)

Управлінням рержавної реєстрації Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м, Київ) (далі Управління державної 
реєстрації) с^йШН'Ф лист Першого заступника ЙщшзіЗ-а ю е тц її України 
Євгенія ГОРОБЦЯ! від 11.06.2021 Ж  5173/8,4.4/32-21 (зареєстрований 
Центральним міжрег|іональним- управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) 
11.06.2021 за №  2770^/6-21) щодо доведення до: Щр;^рЩб;2021 за
№ 76Ш 6390 Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства 
рнансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затв'ердж'ення Положення про 
форму та зміст струєгури власності»^ який опубліковано у'газеті «Урядовий

Управління державної реєстрації просить прийнятиінформацію до відома 
та врахування в роботі. / ‘ . у

Ярим
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Мін'|й,р^
вул. Аі5ХІт$ктораТородеі|ького, 13, м. Київ; 01001 

тея.: (044) 36443-93, (̂ ако: (044) 27 М 7-83 
В^таіЬ.са11сеп1і^Йтіюш1^ш^

к6д:3гідш

,Міш^і^І5йтгва

^Зрводйї^а^де що;;08: %рвня 2021=- року :за ■ МінісТ'рішБОМ^
юстицй^країнй заре£ф:р:овай(Зїйаказ^Щ фінансів^іср^йи І&іерезня>
202 І року М  ї й  <Шр|і: заз?вордженнд Подрження про форійу та зміРї струкш^рй- 
власнбеті» (далі' 4-; :На|саз про: структуру власності), який опубліковано у газеті
<с
йййїШЩ йерШ Ш ш р  
2 Щ Щ § ^

до Закону 'України «її

про структуру власності 
.із дня його офіційного опублікуванні, тобто з и  ттнт

])орму та зміст структури власності рр^ррблснй^'щдповідно 
ро державну реєстрацію юридичних осіб^ фізйчних осіб ~ 

підприємців та тромаДських формувань» (далі -  Закон про реєстрацію) і Закону 
Л^країщ^ та протидію легалізації (відмиваншо)' доходів,
■РдерЩНЩ: ШЛЯХОМ', фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі -  Закон) та відображає форму і 
зміЩ: ртрукЩ ришй ^

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення, 
іащевргр власника (далі -  КБВ) юридишіої осббй має в:

норядіф надаватись державному реєстратору^
Структура власності' готується в довільній формі гй с схематичним, 

зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано 
врлрДіЮть ЮрМ спільно з іншими оСобамй. ' ■ ;

У структурі'власності потрібно зазначити розмір участі кожного з'власників,
’ а також вказати осіб, |ш  незалежно від формального володіння мають можливість 

значного впливу на керівництво чи діяльність юридичнр) особи. Крім з'ого 
■ . Н е р б х іщ р 4 ^  та характер вирішального впливу КБВ на

діялЩіСтУШІіда ' ' / -
• Ш ід заудажйтіїу що у  разі: дверненія^ Щ вШ кда:|щ- | ^  

реєСтраіііт ;̂ з даташ у цов:'язаних з визначенням КБВ, обґрунтування- причин 
щДсуіШстІ;^ особи, складання схематйчнбго зображення
струрурй .в|и|Ш)р^і| рекомендуємо; нагїравлятй ;їх Ш  МшістеостВа^ :фішшІВА 
Украшщ :Ш. '^бірайу ;̂ якии ^забезпечує фррМуваййя іреалЬаціЮ  ̂І|е^ШвжіІ

Мііп'стср?тао;ій:?і̂ ^̂  ̂ ....
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іпррітЕ» у  :заг|о§іганш Г иротиїїг легалізації (щі^иааЕйюІ доходів,
одержаних злочинним шляхом^^дбо фінансуванню тероризму.

складаніїЕ: схематиннсго; удображення 7Й|)ЩУрй;. власності
•ощрЩДйШо ^на офіційному вебсайті. Ш  фінаЩ в 'У ірщ щ  у̂ рубриці
«Фінансовий моніторинг)^ та дрщ унй рд Дсцяанням 
1ііфз://то£аоУша/ик/$атр1е5- оГ сІга̂ уіпн цр̂  Д .вВІїЮШс ^гОрШеиІаіШ: :0? ійе о\У 
їЖШір;.

Водночас ввертаймо увагу ;̂ що тріШтм Щ 0ЇЇ Шш. Ш
дероісавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та еро.тадських 
формувань (далі -  Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про КБВ 
та які зареєстровані до 'Шбранняїчинності Наказом^тіро стр|Шу!Й? 7
набрання чинності гфШШ. ш пю ш  пршттм-.трьох. .мІШ ^: :.МШтЬ упадапт 
бЩШтМдШ.: рШїїШрШШрУ Мдшмттш’ А т  шнотєтій т: ̂ :Ш&РШіУ.... ШіШШйному 
реєсгпуі відомостей про КБВ (частина четверта Розділу X «Прикінцеві та перехідні

 ̂ Отже, дЛя орювл^ння в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ 
державному реєстратору необхідно подати:

; ” ' заяву їцодо державної реєстращг аоридичної ^бСРИ:: ;(|рЩ  їгррмадських 
Формувань та органів влади): -• форма::. % Л о: шаяву ;:щбДо: 
юридичної особи--грокадського^ фор^1уваиня—1фрдж̂ ^̂ ^̂ %

-  структуру 'вл^нбсті:; Дл фррМоШ та̂  шшо'гом̂  ̂відповідно; до Наказу про 
■структуру власності;

-  витяг, виписку ви іНШЙЙ документ з торговшьногр; іанкідсвкого, судового 
реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи -  нерезидента, в країні 
їі місцезнаходлФння, Г у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична 
омба::^ нерезидент^ І -

-  нотаріально зфвідчену копію документаї^що поєшдчуоюсо^^ яка/є КБВ 
ЮридщшРї особи, -  дЬя фізичної особи -  нерезидента тау.:Якщо такий; докумен 
офорЩеййй без застосування засобів Єдиного державного, ,де.мбкрЩІ)інноро 
реєстру,-для фІзичНоїособи-резидента. '

Єігід зазначитй| ;їцо 'ЗакОном ^про т>^єстрашю не .визначено строку дії 
документа, що підтве^д>^Є;реєетращю Юрйдичноїюсобщ—нерези^ її
'міСЦеЗйЩбдШНня^ а"т|йЙ№;;нОТ^ документа,,що посвідчує
особ^Ш авК Ш  І’ ■

 ̂ :Шбдб.ШШйНЛЙотаріально^Засвідченої;копіІдокументатщонШщ^
:яЛ в  ЩЩ:7зйув|Щ(фо; щО іпрдавати: необхда ^сторінкріу.ща зазначено 
реквдщтй Ф  прізвище; ім’я, по^баТБКов! (за; наявності) ЙйЙбн,-якій його
видано. і' '

Єнбвлещя ів ЄдІрШму державному'реєстрі відомостей иро :КВВ можливо як 
під Йас пррвеШнйя ркремої реєстраційної.' дії і відповідно до - ча стини Четвертої 
ОгаТті. 17 З^ЖбИу про |еєетрац!їО; так і принчиненні інших,реєстрЩШйх дій,;при 
вчиненні яких:;ПЄрЄдб|чеНд' подання документш для-щстано,влення вщрморарй про

бРрби % потреба'внести змІниідО-РІдЛ^^ 
про. свій відокремяенАй підрозділ чи перейти на діяльність, на підставі модельного



статуту, у формі заяви іЬодо державної реєстрації юридичної бсбби заявнику блоці 
«Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника>> .може обрати поле І 
«потребують оновлення» та заповнити відподідні сторінки заяви з оновленими 
даними про таїсого КІВ. У такому випадку документ, що підтверджує спжшу

Поданню документу, що підтверджує’ 
сплату ЬдліітсіпратіШого збору,  ̂ передбачено, лише- у випадку подання
Документів Ш: ш ш т іш ш т рт б^ т ш т  17-Закону про
реєстрацію,

зШїашж-ЩО т  щ ш тгірт лят ііт ^‘̂ рш  подання 
державному реє^Д гофу інформації про-НБ&в обсязк дизначеному Законом про 
реєстраШіо, Шісяців з дня набрання • ниншсті Ж акш в про
структуру власності,

Разом з іША̂  у  рй'М' ФшуШСнош т ш ш ня  
державного реєстру пр|о юридичну особу ш  зйкшчсшл 
набрання чинності Н арзом про структуруївласноетд а д м ій с ^ ш щ и и  
спраШЩрися у  розмірі/ встановленомуштаттею 36 Закону-про^р^еєстрацІю;,

Також нагадуемд, що оскільки норматйвно.щравовий;^^^ затверджено^
форму та зміст Структури власності, був прийнятий у 2021 році  ̂ то щорічтте 
підтвердження віДомбітей про КБВ плануєтвсявже в 2022 році.

Наприклад; якпф юридична особа зареєстрована 10 лютого^  ̂ то- обов"яюк 
щодо подання докуме|ітів відповідно до статті 17̂  Закону про реєстрацію, у тому 
числі заяви щодо гйідтвердження відомостей про кінцевого бенефщі^?ного 
власника (форма;6), в і̂еї винрисає з 10 лютого 2022 року. . ' ■

ДодатковоЛиформуємо, що Міністерством юстиції України спільно з ГО 
«Форуй розвитку Іфомадянського суспільства»,. «їппоуаїіпр . ОоуєтдДісєі 
АШШйогі» за підтриімки Міжнародного? фонду/«Відродження» та проекту Шдиг 
Європрі «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню' 
тероризму в УкраїніІ розроблено іит’еракгпивнгш курс «Визначетія ктіевого 
бетфщсірного втснііка}>.

Ознайомихися'з курсом можлршо?зашоєшанням::^»^ш^®ш?ї^їщш^ / ,
: ■: Враховуючи надедене, просймо^зазшшну інформашйї<ічРЄ|^ 

відома суб’єктів державної реєеграції та провести;: шдщ^тіішу .̂ р 
рр§от;|г

Перший: заету:йТнжШшістрД


