
                                                                            

  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

              Щодо набрання чинності Законом України 2571-IX  «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної 

власності та структури власності юридичних осіб” 

 

            29.12.2022 набирав чинності Закон України 2571-IX «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та 

структури власності юридичних осіб», який передбачає внесення змін до: 

- Закону України «Про нотаріат»; 

- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань»; 

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»; 

- Інші. 

      Частину п’яту статті 8 Закону України "Про нотаріат" викладено в наступній 

редакції та встановлено, що подання нотаріусом у встановленому порядку та у випадках, 

передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення", інформації до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань не є порушенням нотаріальної таємниці. 

     До частини шостої статті 8 Закону України "Про нотаріат" внесено зміни відповідно до 

яких нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію або 

держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника або 

структуру власності юридичної особи, навіть якщо такими діями завдано шкоди 

юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону 
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України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення". 

Частину п`яту статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі - Закон 755-IV) 

викладено у новій редакції, відповідно до якої державний реєстратор під час проведення 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації 

змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із 

смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково 

використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом 

безпосереднього доступу до нього. 

Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи 

(крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою 

відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, 

обов’язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї 

особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 

Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - 

платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ 

України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за 

зверненнями громадян, крім відомостей, перевірка яких автоматично здійснюється 

засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. 

Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими 

бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний 

номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру 

на підставі поданих заявником документів без їх перевірки за даними державних 

реєстрів. 

У разі подання відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником 

юридичної особи, в електронній формі перевірка відомостей, зазначених стосовно 

такої особи, здійснюється державним реєстратором, а також автоматично засобами 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням відомостей з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного 

демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, 

Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо 

розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за 

зверненнями громадян. 

Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного 

демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки 

невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, 

зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в 

інформаційних системах, формування заяви за допомогою програмних засобів 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг припиняється. 

Змінами частини восьмої статті 6 Закону 755-IV передбачено, що користування 

Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей, 

Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб - 
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платників податків, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх 

справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який 

проводить відповідну державну реєстрацію. 

Відомості, отримані з визначених в абзаці першому цієї частини інформаційних 

систем, залишаються у відповідній реєстраційній справі. 

Частину третю статті 7 Закону 755-IV доповнено пунктом 6-1 такого змісту: 

«Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати: пошук 

взаємозв’язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо 

або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з 

іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи 

у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи), 

візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків". 

Частину першу статті 9 Закону 755-IV доповнено пунктами 4 і 5 відповідно до яких 

відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної 

особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на 

підставі:  

4) повідомлень про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих 

бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення 

неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника або структуру власності, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

       5) інформації від Національного банку України про визнання структури 

власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої 

здійснює Національний банк України, непрозорою (прозорою). 

       Відповідно до змін частини другої пункту 9 статті 9 Закону 755-IV в Єдиному 

державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу: інформація про 

кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого 

бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім 

юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення", такими юридичними особами є: політичні партії, структурні утворення 

політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені 

статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, 

організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, 

організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату, державні 

органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, публічні компанії (юридичні 

особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до 

торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних 

фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом 

Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про 

кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським 

Союзом), державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові 

палати, державні пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-

будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи 

(товариства), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників 

житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій 

сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, 

відокремлені структурні підрозділи із статусом юридичної особи (крім відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 
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дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий 

бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі 

країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа 

(документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, 

але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний 

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а 

також повне найменування, місцезнаходження 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 відмітка про зазначення у структурі власності юридичної 

особи обґрунтованої причини його відсутності. 

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна 

реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної 

особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін. 

У випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного 

державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про 

кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи. 

Також, статтю 9 Закону 755-IV доповнено пунктом 9-1 за якою структура власності 

та інформація про структуру власності юридичної особи (крім юридичних осіб, 

зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення), за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. 

Частину другу статті 13 Закону 755-IV після абзацу п’ятого доповнено новим 

абзацом, яким встановлено, що технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в 

день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем 

Національного банку України - відомостей про проведення такої реєстраційної дії. 

Змінами до абзацу першого пункту 19  статті 17 Закону 755-IV встановлено, що для 

державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, 

перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого 

самоврядування, подається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником 

юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим 

електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної 

реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без 

застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян 

України). 

 Змінено абзац п`ятий пункту 19  статті 17 Закону 755-IV відповідно до якого для 

державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 

липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається 

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) 

особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально 
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засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, 

уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, якщо такий 

документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного 

реєстру, - для громадян України). 

  Змінами до пунктів 14 - 16 частини 4 статті 17 Закону 755-IV встановлено, що 

структура власності, витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, 

судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в 

країні її місцезнаходження, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – 

нерезидент та копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

(підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи 

(нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, 

уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо 

такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру, - для громадян України) подаються лише у разі  державної 

реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної 

особи.   

  Змінами у частині п’ятій статті 17 Закону 755-IV із обов`язкового переліку 

документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір 

статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства 

виключено абзац дванадцятий – чотирнадцятий, які стосувались вимог до оформлення та 

подачі документів щодо  кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Але 

частину п`яту статті 17 Закону 755-IV доповнили абзацом п`ятнадцятим, яким залишили 

подачу структури власності. У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцятий вважати 

відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять першим.   

Після абзацу шістнадцятого частини п`ятої статті 17 Закону 755-IV змінами 

доповнено новим абзацом, відповідно до якого у випадках, встановлених цим Законом, 

державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства, а також 

його кінцевих бенефіціарних власників може здійснюватися на підставі 

повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктами, 

передбаченими законом, у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними 

в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників 

та структуру власності клієнта (зокрема про виявлення неповноти, неточності чи 

помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру 

власності, що міститься в Єдиному державному реєстрі). 

Внесено зміни до частини сьомої – дев`ятнадцятої статті 17 Закону 755-IV: 

виключено пункти, які стосувались вимог до оформлення та подачі документів щодо 

кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. 

Змінами до частини двадцять першої статті 17 Закону 755-IV встановлено, що  

засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного 

підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним 

власником юридичної особи, має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня 

подання документа для проведення державної реєстрації. У зв`язку з чим частину 

двадцять другу - двадцять четверту статті 17 виключено.  

Також виключено статтю 17-1, якою визначався перелік документів, що подавався для 

підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. 

Законом 2571-IX  внесено зміни до пункту 8-10 частини другої статті 22 Закону 755-

IV, якими встановлено, що для акредитації відокремленого підрозділу іноземної 



неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються 

такі документи: 

8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого 

підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до 

законодавства, - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної 

інформації; 

9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового 

реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента у країні її 

місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа - 

нерезидент) - у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної 

інформації; 

10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

(підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи 

(нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, 

уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо 

такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру, - для громадян України), - у разі, якщо в Єдиному 

державному реєстрі немає такої актуальної інформації. 

Внесено зміни до: 

 пункту 5 частини третьої статті 22 Закону 755-IV, за якою структура власності 

юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, 

філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, - у разі, якщо в 

Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації; 

пункту 6 частини третьої статті 22 Закону 755-IV, за яким витяг, виписка чи інший 

документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 

реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо 

засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент) - у разі якщо в Єдиному 

державному реєстрі немає такої актуальної інформації; 

пункту 7 частини третьої статті 22 Закону 755-IV відповідно до якого копія 

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є 

кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або 

засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання 

документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ 

оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - 

для громадян України), - у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої 

актуальної інформації. 

Змінами частину першу статті 28 Закону 755-IV доповнено пунктом 13, за яким заяву 

про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію включення 

відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру, державну реєстрацію 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви 

згідно з відомостями реєстрів помер. 

Змінами до статті 35 Закону 755-IV, яка встановлює відповідальність у сфері 

державної реєстрації, додано: 

Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну 

реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до 

документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих 



відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його 

відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від 

однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені 

юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на 

таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ненадання юридичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) 

юридичних осіб, та фізичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) 

юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит 

юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або 

актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу 

на таку юридичну або фізичну особу - резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, 

здійснюється Міністерством юстиції України. Порядок притягнення юридичних осіб до 

відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за такі дії встановлюється 

Міністерством юстиції України". 

Законом 2571-IX  розділ I Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон 

361-IX) було доповнено статтею 51, яка має зміст щодо інформації про кінцевих 

бенефіціарних власників та структуру власності.  

Змінами було доповнено частину п’яту статті 7 Закону 361-IX відповідно до якої 

суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик 

ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема 

стосовно таких клієнтів: клієнтів, стосовно яких з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено 

інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено 

відмітку про визнання Національним банком України структури власності 

юридичної особи непрозорою. 

Змінами виключено підпункт «г» пункту 8 частити другої статті 8 та доповнено 

статтю 8 Закону 361-IX пунктом 8-1 про те, що суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу зобов’язаний повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції 

України, держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним 

в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта 

(зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника або про структуру власності такого клієнта, що міститься в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань) - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей. 

Держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за 

місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлені розбіжності, передає 
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інформацію про такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу та виявлені ним 

розбіжності (включаючи копії матеріалів, переданих держателю Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань таким 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу) до спеціально уповноваженого органу у 

порядку, затвердженому Міністерством юстиції України та 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. 

Змінами частину п’яту статті 32 доповнено пунктом 6--1 про те, що за неподання, 

несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, - у розмірі до 20 тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Внесено зміни до пункту 4 розділу X  "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

361-IX  відповідно до якого юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності 

нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст 

структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого 

бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 цього 

Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних 

власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного 

власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, 

встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з 

дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені 

положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення 

юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня 

припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-

правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст 

структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого 

бенефіціарного власника, неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданій 

державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та 

структуру власності юридичної особи така особа протягом шести  місяців з дня 

набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає 

виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

 

31 грудня 2022 року 

 

Комісія з аналітично-методичного забезпечення  

нотаріальної діяльності  

 

Відділ методичного забезпечення та інформаційно- 

аналітичної роботи  

Нотаріальної палати України 
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