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42. Роз'ясніть поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" 

юридичної особи 
Відповідно до пункту 5 1 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 
вважати 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. При цьому для цілей декларування суб'єкт декларування або 
член його сім'ї не може вважатися кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером) юридичної особи публічного права комунальної чи державної 
власності, керівником (іншою посадовою особою) якої він призначений 



 
 

 

уповноваженими на те державними органами чи органами місцевого 
самоврядування у встановленому законом порядку. 

(абзац п'ятий запитання 42 із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 30.09.2016 р. N 
57) 

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 
кордоном. 

 
43. 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. 
 


