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МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від______________  Суми* №

Про задоволення
скарги Товариства з обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч»

Відповідно до вимог підпункту в1 пункту 2 частини 6 статті 34 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», пункту 14 Порядку розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч» 
від 19.09.2020 щодо оскарження рішення про відмову у державній реєстрації 
включення відомостей про юридичну особу -  Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код -  30381042), 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.09.2020 (код: 
425653035577), прийняте заступником начальника відділу - державним 
реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради 
Вербовим Олександром Петровичем (далі - державний реєстратор 
Вербовий О.П.), задовольнити частково.

2. Визнати, що відмова у державній реєстрації, яка ґрунтується на підставі 
невідповідності відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, 
відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, 
визначеної пунктом 103 частини першої статті 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», є'неправомірною. *-

3. Встановити, що підстави для зупинення розгляду документів,

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)

від 20.10.2020 № 323/7
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встановлені державним реєстратором Вербовим О.П., а саме: подання 
заявником відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі (заявником не 
зазначено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 
на 1 сторінці заяви (Форма 2) щодо державної реєстрації юридичної особи (крім 
громадських формувань та органів влади) від 14.09.2020; відомості про 
керівника юридичної особи; інформацію для здійснення зв’язку з юридичною 
особою на 6 сторінці вказаної заяви, а .також відсутня сторінка 5 даної заяви, 
що містить розділ «засновник/учасник»), є обгрунтованими та такими, що 
відповідають вимогам частини першої статті 27 Закону, з врахуванням чого, 
відповідно до вимог підпункту ві пункту 2 частини 6 статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», державному реєстратору
Вербовому О.П. усунути допущені порушення, у строк до 27.10.2020.

П ідстава : в и сн о в о к  К о л ег ії з р о згл я д у  скар г  н а  р іш ен н я , д ії або  б езд іял ьн ість  д ер ж авн о го  
р еєстр ато р а , с у б ’єк т ів  д ер ж ав н о ї р е єстр ац ії п р и  П ів н іч н о -С х ід н о м у  м іж р егіо н ал ьн о м у  
у п р ав л ін н і М ін істер ств а  ю сти ц ії (м. С ум и ) в ід  16 .10 .2020 , за  р езу л ь татам и  р о згл я д у  скарги  
Т о в ар и ств а  з о б м еж ен о ю  в ід п о в ід ал ьн істю  « Ч ер н іг ів п р о д о в о ч »  в ід  19 .09 .2020 , я ка  н ад ій ш л а  
до  П ів н іч н о -С х ід н о го  м іж р ег іо н ал ь н о го  у п р ав л ін н я  М ін істер ств а  ю сти ц ії (м . С ум и ) з 
М ін істер ств а  ю с т и ц ії У к р а їн и  т а  зар еєстр о в ан а  2 9 .0 9 .2 0 2 0  за  №  3 8 3 8 6 -1 -2 0 .

Начальник управління Ірина СВИСТУН
ИПНлЛОМ і
ДД'І ІГГ О'РЯІГ ■’
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Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. ( уми)

І 6 жовтня 2020 року., Югод 00 хв. -  1 І год. 00 хв. м. Суми

Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації нрп Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) у складі 
Дуднікової Нагаді, Молодцова Едуарда (співголів Колегії), Гіріч Наталії, 
Балабн Алінн, Жнленко Марини, (секретаря Колегії), Петрика Василя

розглянула скаргу -Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» від 19.09.2020, яка надійшла з Міністерства юстиції 
України до Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерств:! 
юстиції (м. Суми), та зареєстрована 29.09.2020 за № 38386-1-20,

щодо скасування рішення про відмову у державній реєстрації а 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань щодо включення відомостей про юридичну 
особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівнродовочя 
(ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не містяться 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємці.і 
та громадських формувань (далі -  Єдиний державшій реєстр) від 
16.09.2020, прийняте заступником начальника відділу - державним 
реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичнії , 
осіб-п ід приємні в Управління адміністративних послуг Чернігівської 
міської ради Вербовим Олександром Петровичем (далі -  державшої 
реєстратор Вербовий О.П.).

Зі змісту вказаної скарги вбачаєт ься наступне:
За результатами розгляду документів, поданих скаржником 1 3,09.2020 

державним реєстратором Вербовим О.П., керуючись пунктом 10' частиші 
першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) було 
прийнято рішення про відмову у державній реєстрації включення відомостей 
про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі від 16.09.2020.

Підставами для відмови у державній реєстрації, державним реєстратором 
Вербовим О.П. зазначені наступні обставини:

у заяві (Форма 2) від 14.09.202-0 на 1 сторінці в частині., 
зазначається «стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» не 
проставлено позначку «+», проте, чи дана інформація в актуальному стані або 
потребує оновлення. При цьому, скаржник вважає, що як вказано у формі заяви,



у даному розділі вносяться відомості про зміни (у разі державної реєстрів:: 
змін до відомостей про юридичну особу);

у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 6 сторінці не заповнено розділ 
«Керівник». Про те, на думку скаржника, як зазначено у формі заяви, у даному 
розділі вносяться відомості про тип дії (у разі державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу);

у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 6 сторінці не заповнено розділ 
«інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою». Про те , скаржник 
вважає, що як зазначено у формі заяви, у даному розділі вносяться відомеє 
про тип дії (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 
особу).

Крім того, до заяви (Форма 2) від 14.09.2020 також не додано сторінку 5, 
що містить розділ «засновник/учасник» (якщо осіб, які 
засповниками/учасниками, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількіст 
аркушів сторінки 5 даної заяви. При цьому в полі «Засновник/учасник» 
проставляється відповідно символ та число «№1», «№2» і т.д.). Про те, як 
зазначено у формі заяви у даному розділі вносяться відомості про тип пї (у ра і 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ).

В обґрунтуванні своєї позиції, скаржник вважає, що державним 
реєстратором Вербовим О.ГІ. у рішенні про відмову у державній реєстрації 
включення відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі від 16.09.2020 
у повідомленні про дану відмову у державній реєстрації від 16.09.2020, в 
порушення вимог форми заяви, затвердженої"© наказом Міністерства юстиції 
України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
громадських формувань» (у редакції наказу Міністерства юстиції Україні, і: ; 
19.05.2020 № 1716/5), висунуті вимоги щодо заповнення форми заяви
інформацією, яка при включенні відомостей про юридичну особу, 
зареєстровану до 01 липня 2004 року, до заяви не включається, а включаєте 
тільки при державній реєстрації юридичної особи 'та при державній реєстр»: 
змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вимог статті 34 Закону, скаржник Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч», в інтересах якого діє уповноважена 
особа -  директор Авраменко Г.М., просить провести перевірку правомірно©; 
рішення про відмову у державній реєстрації включення відомостей про 
юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі від 16.09.2020, прийняте державним 
реєстратором Вербовим О.П. та скасувати дане рішення.
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Мотиви рішення Колегії у стислому викладенні

Приписами статті 9 Закону визначено, що відомості про юридичну 
особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та 
фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру • 
підставі, зокрема: відповідних заяв про державну реєстрацію; документ і:-., 
що подают ься для проведення інших реєстраційних дій.

Вимогами статт і 25 Закону визначено порядок проведення держа».;. . 
реєстрації та інших реєстраційних дій. Порядок проведення державної 
реєстрації та інших реєстраційних ’дій на підставі документів, шо 
подаються заявником для - державної реєстрації, включає, зокрема, 
заповнення форми заяви про державну реєст рацію.

Вимоги щодо форми заяви у сфері бізнесу, затвердженої наказом 
Міністерства юст иції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затверджень-,. 
форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань» (у редакції наказу Міністерств., 
юст иції України від 19.05.2020 № 1716/5).

За результатами проведеного аналізу документів, поданих для 
державної реєстрації га заяви (Форми 2) від 14.09.2020, яку було падай» 
заявником -  уповноваженою особою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч» Авраменком Г.М. щодо включення 
відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 3038Н)-,2,, 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, 
встановлено, що при заповненні вказаної заяви, заявником дійсно не б .•» 
зазначено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юрь ,ап, 
особи на 1 сторінці вказаної заяви, відомості про керівника юри лі-.ш . 
особн та про інших осіб (за наявності) га інформацію для здійсненна 
зв’язку з юридичною особою на 6 сторінці даної заяви, т акож не до гано 
сторінку 5 заяви, що містить розділ «засновник/учасник», т о  вказує п . 
подання заявником відомостей, визначених Законом, не в повному обоє» 
та вказує па підставу для зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації у відповідності до вимог частини першої статті 27 
Закону.

Однак, державним реєстратором Вербовим 0 . 11., у ході розгляд, 
документів, поданих для державної реєстрації (включення відомостей 
юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальність 
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), хоч і визначспи 
підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації, проте, останнім було встановлено невідповідність відомостей, 
зазначених у поданій заяві (Форма 2) від 14.09.2020 щодо державної 
реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів 
влади), відомостям, зазначених у поданих документах, а саме: не подано 
сторінку 5 вказаної заяви, що свідчить про факт подання заявником
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відомостей, визначених законом, не в повному обсязі, а не про фавн 
невідповідності відомостей, зазначених у заяві про державну р е с с а р в і  

відомостям зазначених у документах, поданих для державної реєстрації аби 
відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи іпнінл 
інформаніііних системах, використання яких передбачено даним Законом.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому виг ляді

Аналізуючи обставини, викладені у скарзі, відомості, то  містяться у 
Єдиному державному реєстрі та інформацію, надану державним реєстратором 
Вербовим О.ПІ. но факту порушених у скарзі питань, Колегією встановлено 
наступне.

14.09.2020 на адресу Управління адміністративних послуг Чернігівської 
міської ради поштовим зв’язком надійшла заява (форми № 2) з наступними 
документами: копія протоколу зборів засновників юридичної особи Товариств 
з обмеженою відповідальністю «Чернігпродовоч» від 02.08.1999 № 5; опис 
вкладення у цінний лист.

За результатами розгляду заяви щодо державної реєстрації юридичної особи 
(крім громадських формувань та органів влади) та поданих документів, 
державним реєстратором Вербовим ОТ!., 16.09.2020 відповідно до вимог 
пункту 103 частини першої статті 28 Закону було прийнято рішення про відмову 
у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
(фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо включення 
відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі від 16.09.2020.

Зі змісту рішення про відмову у державній реєстрації і? Єдино* 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань щодо включення відомостей про юридичну особу 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівпродово1 
(ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не містяться в Єдиним 
державному реєстрі від 16.09.2020, вбачається, що в ході проведення перевірки 
поданих документів державним реєстратором Вербовим ОТІ., було вня 
підстави для відмови у державній реєстрації, передбачені пунктом 10'’ частини 
першої етапі 28 Закону, а також додаткові підстави для зупинення розгляду 
документів, передбачені пунктом 1 частини першої статті 27 Закону.

Також у повідомленні про відмову у проведенні державної реч е і ран І 
державним реєстратором Вербовим О.П., було зазначено підстави для відмию, 
у державній реєстрації, передбачені пунктом 10' частини першої етапі 
Закону, також було виявлено підстави для зупинення розгляду документі:! 
передбачені пунктом 1 частиною першою статті 27 Закону.



Окрім того, державним реєстратором Вербовим О.П., було визначено, що 
відповідно до вимог статті 9 Закону, відомості про юридичну особу, внося ться 
до Єдиного державного реєстру на підставі відповідних заяв про держави) 
реєстрацію. Крім того, у Єдиному державному реєстрі містять відомості про 
юридичну особу, визначені частиною другою статті 9 Закону.

Так, державним реєстратором Вербовим О.П. було зазначено, що:
- у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 1 сторінці в частині, де зазначається 

«стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» не проставлено 
позначку «+», про те чи дана інформація в актуальному стані або потребує 
оновлення;

- у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 6 сторінці не заповнено розділ 
«Керівник»;

- у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 6 сторінці не заповнено розділ 
«інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою»;

- до заяви (Форма 2) від 14.09.2020 також не додано сторінку 5, що місти ть 
розділ «засновник/учасник» (якщо осіб, які є засновниками/учасниками, більше 
ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 5 даної заяви. 
При ньому в полі «Засновник/учасник» проставляється відповідно символ та 
число «№1», «№2» і т.д.).

Отже, державний реєстратор Вербовий О.П. зазначає, що вищеперелічені 
недоліки є підставами для зупинення розгляду документів відповідно до пункт)' 
1 частини першою*статті 27 Закону, а саме подання докумен тів або відомостей . 
визначеним даним Законом, не в повному обсязі.

У поданій заяві (Форма 2) встановлено невідповідність відомостей, 
зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям зазначених у поданих 
документах, а саме не подано сторінку 5, що містить розділ 
«засновник/учасник» (якщо осіб, які є засновниками/учасниками, більше ніж 
одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 5 даної заяви. При 
цьому в полі «Засновник/учасник» проставляється відповідно символ та число 
«№1», «№2» і т.д.), про те у копії протоколу зборів засновників ТО В 
«Чернігівпродовоч» від 02.08.1999 № 5- ці дані наявні.

Із запитуваної інформації, наданої державним реєстратором Вербовим 0.11. 
вбачається, що відомості про засновників вищезгаданої юридичної особи 
міститься в Єдиному державному реєстрі (попередні пакети документів, подані 
для державної реєстрації включення у період з 12.06.2015 по 30.06.2016 роки).

В свою чергу, державний реєстратор Вербовий О.П., визначаючи перелік 
підстав для відмови у державній реєстрації та перелік підстав для зупинення 
розгляду документів, поданих для державної реєстрації, визначених вимогами 
статтей 28 та 27 Закону та Порядком державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не має статусу 
юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 
09.02.2016 № 359/5, відмовив в державній реєстрації включення відомостей про 
юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не
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містяться в Єдиному державному реєстрі на підставі документів, що були 
подані 15.09.2020 відповідно до пункту ІСг частини першої статті 28 Закону.

Аналізуючи нормативно-правові положення, які регулюють порядок 
проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, Колегією 
встановлено наступне.

Приписами статті 25 Закону визначено порядок проведення державної 
реєстрації та інших реєстраційних дій. Порядок проведення державної 
реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються 
заявником для державної реєстрації, включає: 1) заповнення форми заяви про 
державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за 
бажанням заявника); 2) прийом документів за описом - у разі подання 
документів у паперовій формі; 3) виготовлення копій документів в електронній 
формі - у разі подання документів у паперовій формі; 4) внесення копій 
документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; 5) перевірку 
документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 6) 
перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; 
7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських 
формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу 
громадського об’єднання; 8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з 
урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення 
розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису 
до Єдиного державного реєстру; 9) формування та оприлюднення на порталі 
електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації та установчих документів; 10) видача за бажанням 
заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за 
результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну 
реєстрацію у паперовій формі).

В свою чергу, слід зазначити, що відповідно до вимог частини третьої 
статті 17 Закону, для державної реєстрації включення відомостей про юридичну 
особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Єдиному державному реєстрі, подаються, зокрема, такі документи: заява про 
державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного 
державного реєстру; структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства; 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.

Вимогами статті 9 Закону, визначено, що відомості про юридичну особу, 
громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу 
- підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі, зокрема: 
відповідних заяв про державну реєстрацію; документів, що подаються для 
проведення інших реєстраційних дій.
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Відповідно до вимог пунктів 8, 9, 13, 18 частини другої статті 9 Закону, в 
Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, такі відомості про юридичне 
особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як 
юридичних осіб:

- перелік засновників та учасників (крім учасників громадських 
організацій, акціонерних товариств, громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи, благодійних фондів та політичних партій) юридичної 
особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна 
громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності), серія Та номер паспорта, якщо засновник - 
фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про 
закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з 
державною реєстрацією;

- 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 бенефіціарпим 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;

- відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за 
наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі 
підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: 
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

- інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, 
адреса електронної пошти.
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Водночас, слід зазначити, що подання документів або відомостей, 
визначених цим Законом, не в повному обсязі; є однією із підстав для 
зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, визначеною 
вимогами частини першої статті 27 Закону.

За результатами проведеного аналізу документів, поданих для державної 
реєстрації та заяви (Форми 2) від 14.09.2020, яку було подано заявником 
уповноваженою особою Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» Авраменко Г.М. щодо включення відомостей про 
юридичну особу - Товариство *з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі, встановлено, що при заповненні 
вказаної заяви, заявником дійсно не було зазначено інформацію про кінцевого 
бенефіціарного власника юридичної особи на 1 сторінці вказаної заяви, 
відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності) та 
інформацію для здійснення зв’язку з юридичною особою на 6 сторінці даної 
заяви, також не надано сторінку 5 вказаної заяви, що вказує на подання 
заявником відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі та є підставою 
для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації у 
відповідності до вимог пункту 1 частини першої статті 27 Закону.

Однак, державн'им реєстратором Вербовим О.П., в ході розгляду 
документів, поданих для державної реєстрації (включення відомостей про 
юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), хоч і визначено 
підставу для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, 
проте, останнім було встановлено невідповідність відомостей, зазначених у 
поданій заяві (Форма 2) від 14.09.2020 щодо державної реєстрації юридичної 
особи, відомостям зазначених у поданих документах, а саме: не подано 
сторінку 5 вказаної заяви, що свідчить про факт не правильного застосування 
державним реєстратором Вербовим О.Г1. вимог законодавства України, 
зокрема, вимоги пункту 103 частини першої статті 28 Закону.

Таким чином, за наявності тільки підстав для зупинення розгляду 
документів, поданих для державної реєстрації, визначених вимогами пункту і 
частини першої статті 27 Закону, державний реєстратор Вербовий 0.11. 
керуючись вимогами пункту 10-3 частини першої статті 28 Закону, прийняв 
необгрунтоване рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань щодо включення відомостей про юридичну особу 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч»

і
(ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі від 16.09.2020.
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Необхідно зазначити, що на момент розгляду даної скарги, реєстраційні 
дії щодо включення відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042) з 20!:: 
по 2016 роки були скасовані в судовому порядку та, крім того, по заявам щодо 
включення відомостей про вказану юридичну особу, були прийняті рішення 
про відмову у державній реєстрації, що свідчить про те, що такі відомості, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, не мають юридичного значення, а 
тому не можуть бути враховані та використані як належні відомості, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, під час державної реєстрації.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 34 Закону, 
пунктами 8,13,14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У країн п 
від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами), Колегія рекомендує:

1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч); 
від 19.09.2020 щодо оскарження рішення про відмову у державній реєстрації 
включення відомостей про юридичну особу — Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код -  30381042), 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.09.2020 (код: 
425653035577), прийняте заступником начальника відділу - державним 
реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради 
Вербовим Олександром Петровичем (далі - державний реєстратор 
Вербовий О.П.), задовольнити частково.

2. Визнати, що відмова у державній реєстрації, яка ґрунтується па підставі 
невідповідності відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, 
відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, 
визначеної пунктом 103 частини першої статті 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», є неправомірною.

3. Встановити, що підстави для зупинення розгляду документів, 
встановлені державним реєстратором Вербовим О.П., а саме: подання 
заявником відомостей, визначених Законом, не втювному обсязі (заявником не 
зазначено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 
на 1 сторінці заяви (Форма 2) щодо державної реєстрації юридичної особи (крім 
громадських формувань та органів влади) від 14.09.2020; відомості про 
керівника юридичної особи; інформацію для здійснення зв’язку з юридичною 
особою на 6 сторінці вказаної заяви, а також відсу тня сторінка 5 даної заяви, що 
містить розділ «засновник/учасник»), є обгрунтованими та такими, що 
відповідають вимогам частини першої статті 27 Закону, з врахуванням чого, 
відповідно до вимог підпункту ві пункту 2 частини 6 статті 34 Закону України
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«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», державному реєстратору Вербовому 0.1 і. усунути 
допущені порушення, у строк до 27.10.2020.

Результати голосування Колегії:

Співголова Колегії 

Співголова Колегії 

Члени Колегії:

Секретар Колегії:

»малося - 0.
;

ДЧаталЯ ДУДІ ПКОВА
/

І  Шіуард МОЛОДІ ІОВ

Наталія ГІР 14 

Аліна БАЛА Б А

Марина ЖИЛ ПІКО 

Василь ПІЛ РИК
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«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», державному реєстратору Вербовому 0.11. усунути 
допущені порушення, у строк до 27.10.2020. ... |

Результати голосування Колегії: за -^ггюоти - Отрималося - 0.

Співголова Колегії 

Співголова Колегії 

Члени Колегії:

Секретар Колегії:
ЗГІДНО З О^ГПТА'Л ОМ

начальник відділу орд к 
2 0 2 0

галя ДУДІ 11КОВД 

БФуард МОЛОДЦОВ
ї/
II Наталія Г1Р1Ч 

Аліна БАЛА БА

Марина ЖИЛБНКО 

Василь ПЕТРИ К

0 -


