«Особливості найменування окремих юридичних осіб»
Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
визначаються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказом Міністерства
юстиції України «Про затвердження Вимог до написання найменування
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не
має статусу юридичної особи, крім організації профспілки» від 05.03.2012 №
368/5.
Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її
організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого
самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних,
комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
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.
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,
Господарським кодексами України та законами України.
Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційноправову форму. Юридична особа може мати, крім повного найменування,
скорочене найменування.
Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню
іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:
- повне чи скорочене найменування державних органів або органів
місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні
державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у
найменуваннях юридичних осіб приватного права;
- символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки»;
- терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких
передбачена законами України.
Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова
«відокремлений підрозділ» («філія», «представництво» тощо) та вказувати на
належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений
підрозділ.
Найменування громадського об’єднання складається з двох частин загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова
форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).
Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний»,
«комунальний» та похідні від них. Власна назва громадського об’єднання має
містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне»,

«всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне»,
«правозахисне» тощо). Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я
(псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її
спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не
передбачено законом. Власна назва громадського об’єднання може містити слово
«асоціація».
Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та
інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву
політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній
структурі політичної партії.
Визначення «профспілка» або похідні від нього можуть використовувати у
своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Визначення «організація роботодавців»,
«об’єднання організацій
роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та
їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації
роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Власна назва
організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинна містити
інформацію про їхній статус.

