
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 24 квітня 2018 року N 516/4580

Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних
власників юридичних осіб, що претендують на отримання прав на

землю чи майно територіальної громади міста Києва
Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, 

частини другої статті 11, статей 26 і 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 101 
Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", з метою досягнення максимальної прозорості при
вирішенні питань власності і землекористування, задля запобігання корупційним ризикам та сприяння 
ефективному управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська 
міська рада вирішила:

1. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради проектів рішень з питань 
володіння, користування і розпорядження землями територіальної громади міста Києва, інших питань 
землекористування і землевідведення, що створюють, змінюють або припиняють права чи обов'язки для 
конкретних юридичних осіб приватного права, обов'язково вказувати в пояснювальній записці в розділі про
особу заявника інформацію про засновників (учасників) юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання), якщо засновник - фізична особа, та найменування, місце знаходження та ідентифікаційний 
код, якщо засновник - юридична особа, а також кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 
відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, 
якщо засновник - юридична особа), що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (https://usr.minjust.gov.ua/ua/) відповідно до 
пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" (далі - Закон).

У разі, якщо відповідна юридична особа є громадським формуванням, адвокатським об'єднанням, 
торгово-промисловою палатою, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, релігійною 
організацією, державним органом, органом місцевого самоврядування, їх асоціацією, державним або 
комунальним підприємством, установою, організацією, вказуються відомості про засновників, керівника та 
інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені цієї юридичної особи, а також відомості про членів керівних 
органів такої юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі згідно з пунктами 8, 13, 14 
частини другої статті 9 Закону (https://usr.minjust.gov.ua/ua/).

2. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради або постійних 
комісій Київської міської ради проектів рішень, листів, заяв чи пропозицій з питань володіння, 
користування і розпорядження об'єктами права комунальної власності, що створюють, змінюють або 
припиняють права чи обов'язки для конкретних юридичних осіб приватного права, обов'язково вказувати 
відповідно в листах, заявах, пропозиціях чи в пояснювальній записці до проекту рішення Київської міської 
ради в розділі щодо обґрунтування необхідності прийняття рішення інформацію про засновників 
(учасників) юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання), якщо засновник - фізична 
особа, та найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, а 
також кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа), що міститься в 
ЄДР (https://usr.minjust.gov.ua/ua/) відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону.

У разі, якщо відповідна юридична особа є громадським формуванням, адвокатським об'єднанням, 
торгово-промисловою палатою, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, релігійною 
організацією, державним органом, органом місцевого самоврядування, їх асоціацією, державним або 



комунальним підприємством, установою, організацією, вказуються відомості про засновників, керівника та 
інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені цієї юридичної особи, а також відомості про членів керівних 
органів такої юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі згідно з пунктами 8, 13, 14 
частини другої статті 9 Закону (https://usr.minjust.gov.ua/ua/).

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, постійну комісію Київської міської ради з питань 
власності і постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та 
запобігання корупції.

 
Київський міський голова В. Кличко
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