
Пов’язані особи для управителів ФФБ 

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю 

Стаття 2. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: 

пов’язана особа юридичної особи (далі - пов’язана особа) - юридична особа, що 
здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється 
відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою 
юридичною особою; 

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною 
юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), 
діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) 
будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); 

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені 
такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 
припинення правових відносин, а також члени сім’ї цієї посадової особи; 

здійснення контролю за юридичною особою - володіння безпосередньо або через 
пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків 
статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів 
в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння 
часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) 
визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній 
особі, членам її сім’ї та юридичним особам, що контролюються такою фізичною 
особою або членами її сім’ї. 

Зміни передбачені законопроектом 5091 

доповнити частиною другою такого змісту: 

"Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях: 

термін "пов’язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України; 

"Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником 

Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов’язується 
збудувати один або декілька об’єктів будівництва, забезпечити прийняття їх в 
експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об’єкти 
інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим 
Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель 
зобов’язується здійснювати фінансування будівництва  

цих об’єктів будівництва на умовах договору. Такий договір підлягає нотаріальному 
посвідченню. 



Управитель не має права укладати договір із забудовником, який є пов’язаною 
особою такого управителя. 

 

Податковий кодекс України 

14.1.159. пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без 
статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або 
економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з 
урахуванням таких критеріїв: 

а) для юридичних осіб: 

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) 
володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25 і більше 
відсотків (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних 
договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, 
власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні 
фінансові організації); 

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано 
володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 25 і 
більше відсотків; 

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення 
(обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи; 

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення 
(обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або 
наглядової ради кожної такої юридичної особи; 

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової 
ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи; 

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за 
рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу); 

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового 
виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше 
відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; 

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та 
сама фізична особа; 

повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює 
одна і та сама особа; 

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної 
особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до 
міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів 



господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є 
такі міжнародні фінансові організації) та/або кредитів (позик), поворотної 
фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною 
особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до 
міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів 
господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є 
такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує 
суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, 
що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів). При цьому 
сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу 
визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного 
періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), 
залучених під державні гарантії; 

б) для фізичної особи та юридичної особи: 

фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє 
корпоративними правами юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків; 

фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган 
такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її 
колегіального виконавчого органу або наглядової ради; 

фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій 
юридичній особі; 

фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового 
виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше 
відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; 

фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної 
особи; 

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, 
наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової 
допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під 
гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 
раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову 
діяльність, - більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), 
поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє 
арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду); 

в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти 
(повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні 
брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи 
піклування. 



Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) 
юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: 

безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі; 

належать будь-якій із пов’язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній 
особі. 

Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або 
опосередковано корпоративними правами у розмірі 25 і більше відсотків у 
юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або 
опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: 

безпосередньо та/або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній 
особі через володіння корпоративними правами; 

належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній 
особі (без врахування осіб, пов’язаних з такою фізичною особою через пряме та/або 
опосередковане володіння корпоративними правами). 

Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до 
підпункту 14.1.159 цього пункту, такі особи визнаються пов’язаними між собою. 

У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної 
особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, 
розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов’язаними 
визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну 
діяльність) і така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору. 

Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі: 

опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток 
володіння корпоративними правами; 

володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння 
корпоративними правами в кожному ланцюгу. 

У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній 
юридичній особі в ланцюгу становить 20 і більше відсотків, усі особи такого 
ланцюга є пов’язаними (незалежно від результатів множення). 

Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для 
визнання таких юридичних осіб пов’язаними. Такі платники податків можуть бути 
визнані пов’язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом. 

За наявності обставин, зазначених в абзаці першому цього підпункту, юридичні 
та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право 
самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не 
передбачених у підпунктах "а" - "в" цього підпункту. 



Контролюючий орган у судовому порядку може довести пов’язаність осіб на основі 
фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний 
контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи, утворення без статусу 
юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала 
фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи та/або утворення 
без статусу юридичної особи. 


