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Колегіїз розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного

реєстратора, суб'єктів державноїреєстрації при Північно-Східному
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)
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Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного
реєстратора, суб'єктів , державної реєстрації при  Північно-Східному
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) у складі
Дуднікової Наталі, Молодцова Кдуарда (співголів Колегії), Гіріч Наталії,
Балаби Аліни, Жиленко Марини, (секретаря Колегії), Петрика Василя

розглянула скаргу Товаристваїзвобмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» від 12.11.2020, яка надійшла до ШПівнічно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), та зареєстрована
16.11.2020 за Мо 41552-23-20.

щодо скасування рішення про відмову у державній реєстрації щодо
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 (далі -
Єдиний державний реєстр) від 10.11.2020, за номером 172202644031,
прийняте заступником начальника відділу - державним реєстратором
відділу державноїреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради Вербовим
Олександром Петровичем(далі - державний реєстратор Вербовий О.П.).

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:
Після визнання неправомірним 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 наказом Північно - Східного міжрегіонального управління юстиції
(м. Суми) від 20.10.2020 Ме 323/7, 26.10.2020 державним реєстратором
Вербовим О.П. було прийнято рішенням про зупинення розгляду документів
поданих для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу
на строк, що становить 15 календарних днів, із зазначенням наступних підстав:

- у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 1 сторінці в частині, де зазначається
«стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» не проставлено
позначку «ЮР» про те, чи дана інформація в актуальному стані або потребує
оновлення;

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

- у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на 6 сторінці не заповнений розділ
«Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою».



До заяви (Форма 2) від 14.09.2020 також не додано сторінку5, що містить
розділ «засновник/учасник» (якщо осіб, які є засновниками/учасниками, більше
ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 5 даноїзаяви,

При цьому, на думку скаржника, останнім було усунено підстави для
зупинення розгляду документів, поданих для відповідної державної реєстрації.

Скаржник зазначає, що незважаючи на те, що недоліки, вказані у рішенні
про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації
включення відомостей про юридичну особу від 26.10.2020, були усунені,
державний реєстратор Вербовий О.П. керуючись пунктами 4,9 частини першої
статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осоїб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про
реєстрацію) прийняв рішення про відмову у державній реєстрації щодо
включення відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042),
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі від 10.11.2020.
Після аналізу доданих сторінок заяви (форма 2) державним реєстратором
Вербовим О.П. встановлено, що у заяві (Форма 2) від 05.11.2020 на І сторінці в
частині, де зазначається «стан відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника» проставлено позначку «У», про те, що інформація в актуальному
стані, однак, фактично заявником не надано інформацію про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи або обгрунтованої причини його
відсутності, а отже і не усунуто недоліків, зазначених 26.10.2020 підставами
для зупинення розгляду документів, поданих для відповідної державної
реєстрації. 7

Про те, скаржник вважає, що примітки на сторінці 2,3 «відомості про
кінцевого бенефіціарного власника» заповнюються у разі державної реєстрації
створення юридичної особи, визначеної законом, а також у разі обрання графи
«потребують оновлення» на сторінці І заяви (Форма 2), а подана Товариством з
обмеженою відповідальністю  «Чернігівпродовоч» заява (Форма 2) про
включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру, і на сторінці|графа «потребують оновлення»не обиралась.

Також, на думку скаржника заява (Форма 2) також не містить розділів про
причини відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичноїособи. Крім
того, скаржнику своїй скарзі зазначає, що державному реєстратору достеменно
відомо, що кінцеві бенефіціарні власники у Товариства з обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч» відсутні, тобто дочірне підприємство
«ЧПК-Авто» відкритого акціонерного товариства «Чернігівський
плодоовочевий комбінат» відповідно до даних Єдиного державного реєстру
припинило свою діяльність. Засновником дочірнього підприємства «ЧИК-
Трейд -01» було відкрите акціонерне товариство «Чернігівський плодоовочевий
комбінат», яке також припинило свою діяльність.

Крім того, скаржник у своїй скарзі зазначає, що державний реєстратор
Вербовий О.П. керуючись пунктом 9 частини першоїстатті 28 Закону про
реєстрацію, додатково зазначив нову підставу для відмови у державній



реєстрації, а саме: щодо засновника (учасника) юридичної особи, що
створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення
юридичноїособи в результатіїї ліквідації,

Так, відповідно до заяви (Форма 2) від 05.11.2020 на 5 сторінку Хо 2,
відомості щодо засновника/учасника внесено відомості про юридичну особу-дочірне підприємство «ЧПК-Авто» відкритого акціонерного товариства
«Чернігівський  плодоовочевий комбінат», яка згідно|даних|Єдиного
державного реєстру припинено, проте, скаржник вважає, що виключення такої
юридичної особи зі складу засновників можливо лише після включення
відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» до Єдиного державного реєстру.

Крім того, в обгрунтуванні своєї позиції, скаржник вважає, що підстава
для відмови у державній реєстрації, передбачена вимогами пункту 9 частини
першоїстатті 28 Закону про реєстрацію, поширюється на юридичні особи, що
створюються, але аж ніяк на юридичні особи, які зареєстровані до 0 липня
2004 року, відомості стосовно яких не містяться в Єдиному державному
реєстрі.

На підставі вимог статті 34 Закону про реєстрацію, скаржник -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч», в інтересах
якого діє уповноважена особа - директор Авраменко Г.М., просить провести
перевірку правомірності 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 10.11.2020 за
номером 172202644031, прийняте державним реєстратором Вербовим О.П. та
скасувати дане рішення.

Мотиви рішення Колегії у стислому викладенні

Вимогами статті 25 Закону про реєстрацію визначено порядок
проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Порядок
проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі
документів, що подаються заявником для державноїреєстрації, включає,
зокрема, заповнення форми заяви про державну реєстрацію. Вимоги щодо
форми заяви у сфері юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції
України від 18.11.2016 Хо 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»(у редакції наказу Міністерства юст нції України
від 19.05.2020 Х» 1716/5).

Приписами частини першоїта другоїстатті 9 Закону про реєстрацію
визначено, що відомості про юридичну особу, громадське формування, що
не має статусу юридичноїособи, та фізичну особу - підприємця вносяться
до Єдиного державного реєстру на підставі, зокрема: відповідних заяв про



державну реєстрацію; документів, що подаються для проведення іншихреєстраційних дій. Крім того, в Єдиному державному реєстрі повиннімістяться відомості про юридичну особу, зокрема, інформація щодокінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або обгрунтованіпричини його відсутності.
В свою чергу, слід зазначити, що розділом Х «Прикінцевіта Перехідніположення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуваннютероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від06.12.2019 Хо 361-ІХ Закон про реєстрацію було доповнено новимивимогами стосовно відомостей про кінцевого бенефіціарного власникаюридичної особи.
За результатами проведеного аналізу документів, поданих длядержавної реєстрації та заяви (Форми 2) від 05.11.2020, яку було поданозаявником  - уповноваженою особою Товариства|з|обмеженоювідповідальністю «Чернігівпродовоч» Авраменко Г.М. щодо включеннявідомостей про юридичну особу|- Товариство|з обмеженоювідповідальністю «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042),відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі,встановлено, що при заповненні вказаної заяви, заявником  -уповноваженою особою Товариства з обмеженою відповідальністю«Чернігівпродовоч» відповідно до вимог Закону про реєстрацію та ЗаконуУкраїни «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 М» 361-ІХ не булонадано інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичноїособи або обгрунтованої причини його відсутності, що вказує на поданнязаявником Відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі тасвідчить про факт не усунення підстав для зупинення розгляду документівпротягом строку, встановленого державним реєстратором Вербовим О.П.,що є підставою длявідмовив державній реєстрації у відповідності до вимогпункту 4 частини першоїстатті28 Закону про реєстрацію.Таким чином, з проведеного аналізу змісту оскаржуваного рішенняпро відмову у державній реєстрації щодо включення відомостей проюридичну особу  - Товариство|з обмеженою відповідальністю«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про якуне містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 10.11.2020, прийнятогодержавним реєстратором Вербовим О.П. Колегією встановлено, щоостаннім, керуючись вимогами законодавства у сфері державноїреєстрації, за наявності підстав відмови у державній реєстрації, 10.11.2020було прийнято обгрунтоване рішення про відмову у державній реєстраціїза номером 172202644031.



Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Аналізуючи обставини, викладені у скарзі, відомості, що містяться у
Єдиному державному реєстрі та інформацію, надану державним реєстратором
Вербовим О.П. по 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 М» 2) з наступними
документами: заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Форма 2);
засвідчена копія протоколу зборів засновників юридичноїособи Товариства з
обмеженою відповідальністю «Чернігпродовоч» від 02.08.1999 Хо 5; опис
вкладення у цінний лист.

За результатами розгляду заяви щодо державноїреєстрації юридичноїособи
(крім громадських формувань та органів влади) та поданих документів,
державним реєстратором Вербовим О.П., 16.09.2020 відповідно до вимог
пункту 10? частини першої статті 28 Закону про реєстрацію було прийнято
рішення про відмову у державній реєстрації 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.

26.10.2020 на виконання наказу Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 20.10.2020 Ме 323/7 «Про
задоволення|скарги|Товариства|з|обмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» в частині визнання відмови 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 за
номером 425653035577, прийняту державним реєстратором Вербовим О.П.
неправомірною, всупереч пункту 10) Закону про реєстрацію, 26.10.2020
останнім повторно було прийнято документи, подані для державної реєстрації
включення відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч».

Того ж дня, державнимреєстратором Вербовим О.П. на підставі вимог
пункту І частини першої статті 27 Закону про реєстрацію було прийнято
рішення про зупинення розгляду документів, поданих для державноїреєстрації
(включення відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042),
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, строком на 15

календарних днів.
Крім того, у повідомленні про зупинення розгляду документів, поданих

для державної реєстрації щодо включення відомостей про юридичнуособу -
Товариство З обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч»
(дентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі від 26.10.2020, державним реєстратором Вербовим О.П.



було повідомлено заявника - скаржника Товариство з обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч» про вимоги пункту 9 частини другої
статті 9 Закону про реєстрацію, а саме: в Єдиному державному реєстрі
містяться, зокрема,такі відомості про юридичну особу, крім державних органів
і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у

тому числі кінцевого бенефіціарного власникаїї 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 обліковоїкартки 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 обгрунтована причина його відсутності.
При цьому, державним реєстратором Вербовим О.П. також було

повідомлено заявника - скаржника Товариствоз обмеженою відповідальністю

«Чернігівпрддовоч» проте, що у заяві (Форма 2) від 14.09.2020 на І сторінці, в

частині відомостей про «стан відомостей про кінцевого бенефіціарного

власника» не проставлено позначку «т», про те чи дана інформація в

актуальному стані або потребує оновлення. При цьому, державний реєстратор

Вербовий О.П. зазначає, що у відповідності до частини третьоїстатті 17 Закону

про реєстрацію, для державної реєстрації включення відомостей про юридичну

особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в

Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи: 1) заява про державну

реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного

реєстру; 2) 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; 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
юридичноїособи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ
оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного
реєстру, - для фізичної особи - резидента. Таким чином, державний реєстратор
Вербовий О.П. у даному повідомленні вказує, що до заяви (Форма 2) від
14.09.2020 не внесено дані про кінцевого бенефіціарного власника юридичної
особи та не подано встановлених законом документів.

Також, державний реєстратор Вербовий О.П. у вказаному повідомленні
зазначає, що 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 заповненорозділ
«інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою». До заяви (Форма 2)
від 14.09.2020 також не додано сторінку 5, що містить розділ
«засновник/учасник» (якщо осіб, які є засновниками/учасниками, більше ніж

одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 5 даноїзаяви. При
цьому в полі «Засновник/учасник» проставляється відповідно символ та число
«Мої», «Мо2» і т.д.), тобто не подано інформацію про перелік засновників та
учасників юридичної особи, їх прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату
народження, країну громадянства, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта,
якщо засновник фізична0особа; найменування, країну|резидента,
місцезнаходженнята ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа,
а також розмір статутного (складеного) капіталу (пайовдго фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників). |

05.11.2020 до канцелярії|управління|адміністративних послуг
Чернігівської міської ради заявник надав нотаріально посвідчені першу, п'яту,
п'яту Хо 1,» 2, а також шосту сторінки заяви (Форма 2) з метою усунення
підстав для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку.

У ході аналізу доданих сторінок до заяви (форма 2), державним
реєстратором  Вербовим  О.П., встановлено, що заявником не надано
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або
обгрунтованої причини його відсутності. При цьому, державний реєстратор
Вербовий О.П. звертає увагу, що у виправленій заяві (Форма 2) на першій
сторінці проставлено відмітку, що відомості про кінцевого бенефіціарного
власника в актуальному стані, але ні в поданих документів Товариством з
обмеженою відповідальністю, ні у виправленій заяві, ні у відомостях Єдиного
державного реєстру такої інформації стосовно наявності чи обгрунтованої
відсутності кінцевого бенефіціарного власника - не виявлено, що суперечить
вимогам пункту 9 частини 2 статті 9 Закону про реєстрацію.

Також, під час розгляду документів, поданих для усунення підстав для
зупинення розгляду документів щодо державної реєстрації включення
відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042), відомості про яку не
містяться в Єдиному державному реєстрі, державним реєстратором



Вербовим О.П. було встановлено додаткову підставу для відмови у державній
реєстрації відповідно до вимог пункту 9 частини першоїстатті 28 Закону про
реєстрацію, зокрема, щодо засновника (учасника) юридичної особи, що
створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації, так як до заяви (Форма 2) від
05.11.2020 на сторінку 5 щодо відомостей засновник /учасник Хо 2 заявником
було внесено відомості про юридичну особу - Дочірне підприємство «ЧПК-
Авто» відкритого акціонерного товариства «Чернігівський плодоовочевий
комбінат», яка згідно даних Єдиного державного реєстру перебуває припинена.

У зв'язку з тим, що заявником не було усунуто підстави для зупинення
розгляду документів, поданих уповноваженою особою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Чернігівпродовоч» протягом встановленого
строку та з врахуванням додаткової підстави для відмови у державній
реєстрації, 10.11.2020 державним реєстратором Вербовим О.П. керуючись
вимогами пунктів 4,9 частини першоїстатті 23 Закону про реєстрацію 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.

Таким чином, державний реєстратор Вербовий О.П., визначаючи перелік
підстав для відмови у державній реєстрації, визначених вимогами статтей 28
Закону про реєстрацію 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 Хо 359/5, прийняв рішення про відмову в державній реєстрації
включення Відомостей (про юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «Чернігівпродовоч» (ідентифікаційний код - 30381042),
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі на підставі
документів, що були подані 05.11.2020.

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

Приписами статті 25 Закону про реєстрацію 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
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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 реєстраційноїдії (у разі
подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

В свою чергу, слід зазначити, що розділом Х «Прикінцевіта Перехідні
положення» Закону" України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019
Хо 361-ІХ частину третю статті 17 Закону про реєстрацію було доповнено
новими вимогами, які визначають, що для державної реєстрації включення
відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року,
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подаютьсятакі
документи:

І) заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну
особу до Єдиного державного реєстру;

2) 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;

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 фізичноїособи - резидента.

Слід зауважити, що на сьогодні, структура та форма власності ще не
затверджені на законодавчому рівні.

При цьому, вимоги статті | Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
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визначають поняття кінцевого бенефіціарного власника, яким є будь-яка
фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність
клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка
фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи
(в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Крім того, розділом Х «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 М» 361-ІХ частину
третю статті 17 Закону було доповнено вимогами частин 21 та 22 Закону, якими
передбачено, що юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності. Юридичні особи зобов'язані
підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності в актуальному стані, оновлювати її.

Водночас, слід зазначити, що вимогами частини першоїстатті 9 Закону
про реєстрацію, 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.

При цьому, розділом Х «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 Хо 361-ІХ, вимоги
пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію було викладенов новій
редакції, а саме: в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, такі
відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого
самоврядування як юридичних осіб:

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у
тому числі кінцевого бенефіціарного власникаїї 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,
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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 обгрунтована причина його відсутності.

За результатами проведеного аналізу документів, поданих для державної
реєстрації та заяви (Форми 2) від 05.11.2020, яку було подано заявником -
уповноваженою особою Товариства4|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 - уповноваженою особою Товариства з обмеженою
відповідальністю  «Чернігівпродовоч» відповідно до вимог Закону про
реєстрацію та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»від 06.12.2019
Хо 361-ГХ не було надано інформацію про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або обгрунтованої причини його відсутності, що вказує на
подання заявником відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі та
свідчить про факт не усунення підстав для зупинення розгляду документів
протягом строку, встановленого державним реєстратором Вербовим О.П., що є
підставою для відмови в державній реєстрації: у відповідності до вимог пункту
4 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію.

Водночас, слід зауважити, що вимогами положень статті 26 Цивільного
кодексу Української РСР (в редакції від 27.12.1996, чинної до 01.01.2004)
передбачалось, що юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до
встановлених цілей її діяльності. Правоздатність юридичної особи виникає з

моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона
повинна діяти на підставі загального положення про організації даного виду, з
моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Якщо
статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент
реєстрації.

В ході проведення аналізу положень цивільного законодавства, яке
врегульовувало правовідносини стосовно правоздатності юридичної особи до
01.01.2004, Колегію встановлено, що відповідно до установчого договору, який
був зареєстрований розпорядженням Чернігівського|міського|голови
12.05.1999 за Ме 211-р, 15.03.1999  засновниками/учасниками відповідної
юридичної особи було створено юридичну особу - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «Чернігівпродовоч» у місті Чернігові, діяльність якої
визначена статутом, що був затверджений на загальних зборах учасників
Протоколом Хо | від 15.03.1999 та зареєстрований розпорядженням
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Чернігівського міського голови 12.05.1999 за Хо 211-р у відповідності до вимог
законодавства, що діяло на момент виникнення певних правовідносин, Про те,
державним 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), помилково було визначено додаткову
підставу в державній реєстрації, передбачену вимогами пункту 9 частини
першоїстатті 28 Закону про реєстрацію, оскільки, дана підстава для відмови У
державній реєстрації застосовується у випадку, коли подано документи для
державної реєстрації юридичної особи, що створюється, про те, щодо її
засновника (учасника), проведено державну реєстрацію рішення про
припинення юридичної особив результаті її ліквідації,

Таким чином, за результатами проведеного аналізу змісту оскаржуваного
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» (Пдентифікаційний код - 30381042),
відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.11.2020,
прийнятого державним реєстратором Вербовим О.П. Колегією встановлено, що
останнім, керуючись вимогами законодавства у сфері державної реєстраціїпід
час здійснення реєстраційних дій, за наявності підстав відмови у державній
реєстрації, 10.11.2020 було прийнято обгрунтоване рішення про відмову у
державній реєстрації за номером 172202644031.

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 України
від 25.12.2015 Ме 1128 (зі змінами), Колегія рекомендує:

І. Відмовити|у/задоволеннід|скарги|Товариства|з|обмеженою
відповідальністю «Чернігівпродовоч» від 12.11.2020, щодо скасування 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) від 10.11.2020 за
номером 172202644031, прийняте державним реєстратором відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління
адміністративних послуг Чернігівської міської ради Вербовим Олександром
Петровичем.

Результати голосування Колегії роти - 0, утрималося- 0.

Співголова Колегії Наталя ДУДНІКОВАЛ



ІЗ

Співголова Колегії Едуард МОЛОДЦОВ

Члени Колегії: М Наталія ГІРІЧДр
Аліна БАЛАБА

Марина ЖИЛЕНКО

1ДЮ Василь ПЕТРИК

М7»кон -

'пН 7ка сти


