
Підстави для відмови в державній реєстрації юридичних осіб 

передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

 

Підставами для відмови в державній реєстрації є:  

1. Документи подано особою, яка не має на це повноважень. 

2. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення 

щодо заборони проведення реєстраційних дій. 

3. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення 

про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку зі 

зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи. 

4. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом 

встановленого строку. 

5. Документи суперечать вимогам Конституції та Законів України. 

6. Документи суперечать статуту громадського формування. 

7. Порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи. 

8. Невідповідність найменування юридичної особи вимогам Закону. 

9. Щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, 

проведено державну реєстрацію рішення про припинення в результаті її 

ліквідації. 

10. Щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну 

реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних зі 

зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. 

11. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи 

подані: 

- раніше строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

- щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є 

засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті 

відокремлені підрозділи; 

- в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію 

юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, 

приєднання, поділу або перетворення; 

- щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про 

наявність некасової реєстрації випуску акцій; 

- щодо юридичної особи – емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли 

відомості про наявність не скасованих випусків цінних паперів; 

- щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості 

про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність 

заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

- щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли 

відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або 



наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації 

юридичної особи; 

- щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування; 

- щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите 

виконавче провадження; 

- щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про 

банкрутство. 
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