
ХІ. Особливості відображення відомостей про юридичних осіб, трасти 

або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї 

79. Роз’ясніть поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» 

юридичної особи 

Відповідно до пункту 51 частини першої статті 46 Закону у декларації слід 

зазначити юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 

яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. При цьому термін «кінцевий 

бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі 

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

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Згідно з визначенням, наведеним у зазначеному Законі (стаття 1), кінцевий 

бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від 

формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на 

управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або 

через інших осіб. Такий вирішальний вплив здійснюється, зокрема, шляхом 

реалізації права володіння або користування всіма активами юридичної особи чи 

їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, 

результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість 

визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління. 

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є також фізична особа, 

яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого 

(через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно 

або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 

юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав 

голосу в юридичній особі. 

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути 

особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу 

або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем 

(номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права. 

Отже, при встановленні того, чи є суб’єкт декларування або член його сім’ї 

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, слід 

зважати на наявність можливості здійснювати фактичний контроль 

(вирішальний вплив) за діяльністю юридичної особи, навіть якщо такий 

контроль не ґрунтується на формальній власності корпоративних прав у такій 

юридичній особі.  

У декларації зазначається інформація про юридичних осіб, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени 

його сім’ї, стосовно юридичних осіб, які зареєстровані як в Україні, так і за 
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кордоном.  

При цьому слід враховувати, що 28 квітня 2020 року набуває чинності 

новий Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

80. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної 

особи не подається при реєстрації окремих видів юридичних осіб. Чи 

поширюються ці винятки також на зазначення інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи в декларації 

відповідно до Закону «Про запобігання корупції»? 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» інформація про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи вказується під 

час державної реєстрації такої особи та відображається в Єдиному державному 

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

При цьому Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» (стаття 9) передбачає випадки, 

коли інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної 

особи не подається (такий виняток встановлено для окремих видів юридичних 

осіб, а також якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які 

є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи). 

Оскільки Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» має інший предмет 

регулювання і стосується виключно порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, зазначені винятки не поширюються на зазначення інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи в декларації відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції». Останній при визначенні терміна 

«кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи» посилається на 

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

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», який зазначених винятків також не 

містить. 

81. Роз’ясніть поняття «траст або інші подібні правові утворення», 

«кінцевий бенефіціарний власник (контролер) трасту або інших подібних 

правових утворень» 

Відповідно до пункту 51 частини першої статті 46 Закону у декларації слід 

зазначити відомості про трасти та інші подібні правові утворення, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени 

його сім’ї. 
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При цьому термін «траст» вживається у значенні, наведеному в Законі 

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

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» траст – 

це юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої 

власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також 

зобов’язується за винагороду виконувати певні юридичні дії. 

Звертаємо увагу, що Законом України від 06.12.2019 № 361-IX «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» (набирає чинності 28 квітня 2020 року), яким 

визначення трасту надається в іншій редакції. 

82. Яким чином у декларації слід зазначити відомості про кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) товариства у разі непрямого 

впливу? 

Приклад: суб’єкт декларування володіє часткою статутного капіталу у 

відсотковому вираженні 100% в Товаристві з обмеженою відповідальністю                 

(далі – ТОВ) «А», у свою чергу ТОВ «А» є засновником ТОВ «Б» з часткою в 

статутному капіталі – 60%, ТОВ «Б» – засновник ТОВ «В» з часткою в 

статутному капіталі – 40%,  ТОВ «В» – засновник ТОВ «С» з часткою в 

статутному капіталі – 8% та ТОВ «D» з часткою – 100%.  

Про які товариства суб’єкту декларування слід зазначити у розділі 9 

«Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени 

його сім’ї» декларації? 

Суб’єкту декларування у відповідному розділі слід зазначити відомості про 

ТОВ «А», ТОВ «Б», ТОВ «В», ТОВ «D», оскільки суб’єкт декларування 

відповідно до визначення терміну кінцевий бенефіціарний власник (контролер) 

здійснює прямий та непрямий вплив на діяльність вищезазначених юридичних 

осіб. 

Суб’єкт декларування має такий розмір частки у статутному капіталі                       

ТОВ «А», який дозволяє йому одноосібно впливати на його діяльність, а та у 

свою чергу є засновником інших товариств та має право на отримання прибутку 

від діяльності товариств в обсязі, що відповідає його частці у статутному капіталі 

такого товариства, і тим самим визнаватись опосередкованим володільцем 

частки в статутному капіталі інших товариств. 

При цьому розмір частки суб’єкта декларування в юридичній особі повинен 

оцінюватися з огляду на положення цивільного та господарського законодавства, 



4 
 

а також з точки зору установчих документів юридичної особи. 

 


