
Державна реєстрація юридичних осіб 

Загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» покликаний підвищити юридичну грамотність 

українців. Відтак, Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві консультує щодо порядку реєстрації юридичних 

осіб.  

Реєстрація юридичних осіб в Україні на законодавчому рівні врегульована 

Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон), Порядком державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи та іншими нормативно-

правовими актами. 

Державна реєстрація юридичних осіб – це офіційне визнання шляхом 

засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а 

також проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом. 

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження 

юридичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в 

електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної 

особи в межах України. 

Законом визначене коло суб’єктів державної реєстрації, якими, у разі 

державної реєстрації юридичних осіб, є виконавчі органи сільських, селищних та 

міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані 

суб’єкти.Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення 

до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса. 

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій 

або у електронній формі. 

У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або 

поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується 

заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим 

відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально 

засвідчена. 

У разі подання документів представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його 

повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному реєстрі). 

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні 

бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в 

установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами. Документ, викладений іноземною мовою, повинен 



бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї 

мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. 

У електронній формі заява з обов’язковим долученням до неї оригіналів 

електронних документів для державної реєстрації подаються заявником на 

порталі електронних сервісів.  

Документи, подані для державної реєстрації юридичної особи (проведення 

інших реєстраційних дій), розглядаються протягом 24 годин після їх 

надходження, крім вихідних та святкових днів. 

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації 

заяви у Єдиному державному реєстрі. 

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи 

та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, 

зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі. 

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого 

підрозділу 

1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її 

організаційно-правову форму та назву. 

2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до 

класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері технічного регулювання. 

3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а 

також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність 

юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих 

організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним та 

Господарським кодексами України та Законом. 

4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню 

іншої юридичної особи. 

Державна реєстрація створення юридичної особи 

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в 

результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про 

державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, 

виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині 

їх належності до юридичної особи –правонаступника; 

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування 

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на 

додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за 

бажанням заявника; 
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3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а 

у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, 

про створення юридичної особи; 

4) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи 

на підставі власного установчого документа; 

5) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, 

передбачених ст. 36 Закону (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім 

громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі); 

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її 

місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), 

- у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна 

юридична особа; 

7) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту - у 

разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття; 

8) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - 

у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу; 

9) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, - у разі створення юридичної особи в результаті 

виділу; 

10) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття 

та поділу; 

11) документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та 

інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування 

діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 

48 частини другої статті 9 Закону (загальний розмір обов’язкових платежів та 

інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування 

діяльності товариства). 

Державна реєстрація припинення юридичної особи  

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, 

подаються такі документи: 

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи про припинення 

юридичної особи; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким 

затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток 
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платників податків, строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності 

зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного 

органу юридичної особи про припинення юридичної особи. 

 

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого 

учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у 

випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або 

судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її 

банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 

строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 

 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації; 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до 

закону підлягають довгостроковому зберіганню. 

 

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше 

закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 

 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - 

у разі припинення юридичної особи в результаті поділу; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у 

разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або 

приєднання; 

4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до 

закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної 

особи в результаті поділу, злиття або приєднання; 

5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені 

частиною першою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті 

перетворення; 

6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі припинення юридичної 

особи в результаті приєднання. 

 

Провідний спеціаліст відділу взаємодії 

 з суб’єктами державної реєстрації 

 та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

 Управління державної реєстрації 

 Головного територіального управління юстиції 



 у місті Києві – Лазаренко Людмила Петрівна 
 

 

 


