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реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених
законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної
особи, та фізичних осіб — підприємців.
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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
(далі — виписка) — документ в електронній або у випадках,
передбачених цим Законом, у паперовій формі, який формується
за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості
про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну
особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах
державної статистики та державної фіскальної служби, видачу
ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське
формування, що не має статусу юридичної особи, а також про
проведену реєстраційну дію;
{Пункт 1 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 2275-VIII від 06.02.2018}
2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
(далі — витяг) — документ у паперовій або електронній формі, що
сформований програмним забезпеченням Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить
відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань, які є актуальними
на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у
запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому
реєстрі;
3) громадські формування — політичні партії, структурні
утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві
осередки громадського об’єднання із статусом юридичної
особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки,
передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки,
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місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди,
організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи
іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних
благодійних організацій;
4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних
осіб — підприємців (далі — державна реєстрація) — офіційне
визнання шляхом засвідчення державою факту створення або
припинення юридичної особи, громадського формування, що не має
статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного
статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації
або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань
організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, про
юридичну особу та фізичну особу — підприємця, а також проведення
інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державний
реєстратор) — особа, яка перебуває у трудових відносинах з
суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;
6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
(далі — держатель Єдиного державного реєстру) — Міністерство
юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних
із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань;
7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний
державний реєстр) — єдина державна інформаційна система, що
забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання
інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;
8) заявник:
засновник (засновники) або уповноважена ними особа — у разі
подання документів для державної реєстрації створення юридичної
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної
особи;
керівник державного органу, органу місцевого самоврядування
або уповноважена ним особа — у разі подання документів для
державної реєстрації створення державного органу, органу
місцевого самоврядування;

місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди,
організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи
іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних
благодійних організацій;
4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних
осіб — підприємців (далі — державна реєстрація) — офіційне
визнання шляхом засвідчення державою факту створення або
припинення юридичної особи, громадського формування, що не має
статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного
статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації
або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань
організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, про
юридичну особу та фізичну особу — підприємця, а також проведення
інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державний
реєстратор) — особа, яка перебуває у трудових відносинах з
суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;
6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
(далі — держатель Єдиного державного реєстру) — Міністерство
юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних
із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань;
7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний
державний реєстр) — єдина державна інформаційна система, що
забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання
інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;
8) заявник:
засновник (засновники) або уповноважена ними особа — у разі
подання документів для державної реєстрації створення юридичної
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної
особи;
керівник державного органу, органу місцевого самоврядування
або уповноважена ним особа — у разі подання документів для
державної реєстрації створення державного органу, органу
місцевого самоврядування;
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голова комісії з припинення або уповноважена ним особа — у
разі подання документів для державної реєстрації припинення
юридичної особи;
уповноважений представник юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу юридичної особи, — у разі
подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо
юридичної особи, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — у разі подання
документів для державної реєстрації рішення про припинення банку
у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію банку;
Міністерство юстиції України та його територіальні органи — у
разі подання документів для державної реєстрації рішення про
припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з
прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону
діяльності політичної партії;
Міністерство юстиції України — у разі подання документів
для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної
благодійної організації;
фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або
уповноважена нею особа — у разі подання документів для державної
реєстрації фізичної особи підприємцем;
фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа — у
разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій
щодо фізичної особи — підприємця;
державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки,
діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної
особи — підприємця — у разі подання документів для державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи — підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно
відсутньою чи оголошенням померлою;
інші особи відповідно до цього Закону;
{Пункт 8 частини першої статті 1 доповнено абзацом дванадцятим
згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018}
9) код доступу до результатів надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації (далі — код доступу) — унікальна
цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується
в автоматичному режимі та використовується для доступу до
результатів розгляду документів через портал електронних сервісів
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань (далі — портал електронних сервісів);

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа — у
разі подання документів для державної реєстрації припинення
юридичної особи;
уповноважений представник юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу юридичної особи, — у разі
подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо
юридичної особи, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — у разі подання
документів для державної реєстрації рішення про припинення банку
у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію банку;
Міністерство юстиції України та його територіальні органи — у
разі подання документів для державної реєстрації рішення про
припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з
прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону
діяльності політичної партії;
Міністерство юстиції України — у разі подання документів
для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної
благодійної організації;
фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або
уповноважена нею особа — у разі подання документів для державної
реєстрації фізичної особи підприємцем;
фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа — у
разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій
щодо фізичної особи — підприємця;
державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки,
діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної
особи — підприємця — у разі подання документів для державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи — підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно
відсутньою чи оголошенням померлою;
інші особи відповідно до цього Закону;
{Пункт 8 частини першої статті 1 доповнено абзацом дванадцятим
згідно із Законом № 2275-VIII від 06.02.2018}
9) код доступу до результатів надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації (далі — код доступу) — унікальна
цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується
в автоматичному режимі та використовується для доступу до
результатів розгляду документів через портал електронних сервісів
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань (далі — портал електронних сервісів);

7

7

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації
та фізичної особи — підприємця (далі — персональний
кабінет) — особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи,
фізичної особи — підприємця та громадського формування, що
не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів,
призначена для подання документів в електронній формі для
проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що
не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати
розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній
справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб,
які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;
11) портал електронних сервісів — веб-сайт, організований як
системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для
забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у
сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у
сфері господарської діяльності;
12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації
(далі — принцип мовчазної згоди) — принцип, згідно з яким
державний реєстратор набуває право на проведення державної
реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних
органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних
документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або
відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений
цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі
документи або відомості;
13) реєстраційна справа — сукупність документів у паперовій
та/або електронній формі, що подавалися для проведення
реєстраційних дій;
14) суб’єкт державної реєстрації:
Міністерство юстиції України — у разі державної реєстрації
політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань,
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених
підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій
іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських
судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації,
всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;
{Абзац другий пункту 14 частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016}
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації — у разі державної реєстрації юридичних
осіб — релігійних організацій;

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації
та фізичної особи — підприємця (далі — персональний
кабінет) — особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи,
фізичної особи — підприємця та громадського формування, що
не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів,
призначена для подання документів в електронній формі для
проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що
не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати
розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній
справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб,
які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;
11) портал електронних сервісів — веб-сайт, організований як
системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для
забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у
сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у
сфері господарської діяльності;
12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації
(далі — принцип мовчазної згоди) — принцип, згідно з яким
державний реєстратор набуває право на проведення державної
реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних
органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних
документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або
відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений
цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі
документи або відомості;
13) реєстраційна справа — сукупність документів у паперовій
та/або електронній формі, що подавалися для проведення
реєстраційних дій;
14) суб’єкт державної реєстрації:
Міністерство юстиції України — у разі державної реєстрації
політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань,
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених
підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій
іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських
судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації,
всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;
{Абзац другий пункту 14 частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016}
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації — у разі державної реєстрації юридичних
осіб — релігійних організацій;
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