
СУБ ’ ЄКТ ПЕРВИННОГО 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ



Академія фінансового моніторингу

Академія фінансового моніторингу є державним закладом післядипломної освіти та
екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.

Основними завданнями Академії є надання освітніх послуг з питань фінансового
моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання та протидії
корупції.

Навчання відбувається на базі Академії у м. Києві та
регіональних центрів у м. Харкові та Львові.

Офіційний сайт Академії: http://finmonitoring.in.ua
Facebook:https://www.facebook.com/finmonitoring.in.ua/
Telegram: https://t.me/FIUtc
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCP-B9mH_niN-hh20hcbkqjg?view_as=subscriber



Макрорівнева модель управління ризиками у сфері 
ЗПВД/ФТ
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Мікрорівнева модель управління ризиками у сфері 
ЗПВД/ФТ



Динаміка повідомлень
про підозрілі ФО



Динаміка повідомлень
у розрізі СПФМ





ІДЕНТИФІКАЦІЯ
потенційної 
поведінки
індивіда











ЕКОНОМІЧНИЙ 
АНАЛІЗ ПРАВА

(ПВК/ФТ контекст)



Модель Г. С. Беккера

• EU = (1 – p)U (Y) + pU (Y – f) = U (Y – p f),
• де EU – очікувана корисність (expected utility) 

від скоєного злочину;
• р – ймовірність засудження правопорушника;
• Y – дохід від злочину;
• U – функція корисності (utility) злочинця;
• f – величина втрат від покарання за злочин.

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход / Беккер Г.С.; [пер. з англ.. Е. Батракова,
Р. Капелюшников, Б.Максименко та ін.] – М.: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с.



Антилегалізаційна модель
• EU = u[(1 - p)(my - cy) + p( - cy - ty2)]
• де EU – очікувана корисність від «відмивання» нелегальних 

доходів; 
• u – функція корисності; 
• р – ймовірність виявлення діяльності із «відмивання» 

нелегальних доходів; 
• у – обсяг нелегальних доходів, який підлягає «відмиванню»;
• m – доходність «відмитих» нелегальних доходів;
• с – вартість послуг із «відмивання» нелегальних доходів; 
• t – величина санкцій у випадку виявлення фактів «відмивання» 

нелегальних доходів.

Masciandaro D. Money Laundering: the Economics of Regulation // European Journal of Law and Economics
May 1999, Volume 7, Issue 3, pp 225-240
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Shortcomings include not conducting anti-money laundering 
risk assessments (eight countries) and not requiring 

verification of information by registries (all 20).



Ідентифікація бенефіціарних власників і ПО



Контролер
Істотний учасник

Структура власності

Пов'язані/близькі
особи

Ділові зв'язки

Керівник 
підприємства

Ідентифікація 
(встановлення КБВ)

ЄДР 
КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ 

ВЛАСНИКІВ

КБВ – фізична особа
(публічний діяч?)

Ідентифікація КБВ



ДО100%ВІРНО!

перевірка 
інформації 

про
власників бізнесу
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За роки незалежності з України нелегально 
виведено 

$260 млрд.

Це багато чи мало ?



≈ 20 річних бюджетів 
Пенсійного фонду України

≈ 33 річних бюджети на 
безпеку та оборону України

≈ 6 річних зведених 
бюджетів України = 6 років 
тотальних податкових 
канікул



1,1 трлн.грн –
тіньова економіка України у 2018 році 

Основне підґрунтя – фіктивне підприємництво



 приховування реальних 
власників бізнесу

Чому це має місце 
?

 відсутність в державі 
ефективної системи 
виявлення бенефіціарів



З чим ми зіткнулись на початку 
проекту ?





Але окремі країни вже реалізували 
вдалі ідеї, і їх елементи покладені 
в основу нашого проекту

Існуючий світовий досвід 
встановлення реальних власників 
бізнесу, який ми вивчили під час 
цього проекту (дякуємо GIZ!) 
показав, що готового 
уніфікованого механізму для 
всіх не існує

 багато задіяних органів 
 суттєві витрати 
 і водночас в державних реєстрах 

значна частка інформації про 
власників відсутня або 
недостовірна 

ПОТРІБНЕ 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ !



Наше рішення –
ДО100%ВІРНО

Як це має працювати ?
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ВАЛІДАЦІЯ

ВЕРИФІКАЦІЯ

НАСЛІДКИ

ІНФОРМАЦІЙНА
КАМПАНІЯ

Державна концепція 
створення системної перевірки інформації 

про власників бізнесу



Подання інформації для 
реєстрації бізнесу 
дистанційно в електронному 
вигляді

Щорічне оновлення / 
підтвердження раніше 
поданої інформації 
юридичними особами

Реєстрація бізнесу 
з іноземним 
капіталом через 
професійних 
посередників

Відмова у реєстрації при 
невідповідності поданої 
інформації даним з інших 
державних реєстрів

Одночасна 
автоматизована 
перевірка поданих даних 
з даними інших 
державних реєстрів

ВАЛІДАЦІЯ
(під час реєстрації)

електронні 
форми

професійні
посередники

перехресна 
перевірка 

даних

чітко 
регламентовані 

відмови

постійна 
актуалізація

0
1



ВЕРИФІКАЦІЯ 
(ПЕРЕВІРКА)

Повідомлення  банками, іншими фінансовими 
посередниками до державних органів інформації 
про виявлені невідповідності у Реєстрі 

Відображення у Реєстрі інформації про 
невідповідність (відмітка)

Можливість для бізнесу виправити або 
підтвердити (аргументувати) раніше подану 
інформацію
Наявність відмітки – обмеження участі в 
державних закупівлях, посилені заходи 
перевірки при наданні послуг банками, 
фінансовими посередниками
Залучення фіскальних органів до перевірки 
достовірності інформації про власників 
бізнесу

0
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НАСЛІДКИ

Посилення відповідальності за ненадання 
або надання недостовірної інформації про 
власників

Процедура виправлення недостовірної 
інформації в Реєстрі державними органами

0
3



ІНФОРМАЦІЙН
А КАМПАНІЯ

Комунікації з 
бізнесом (гаряча 
лінія, Q&A)

Навчання 
реєстраторів та 
інших 
представників 
державних 
органів

0
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В Реєстрі інформація
про реальних власників
бізнесу

Наповнення 
бюджету України

Виведення 
бізнесу із тіні

Покращення рівня 
життя громадян



Концепція           Цілеспрямовані конкретні кроки (33) 
Уряду 

(за підтримки міжнародних організацій та громадськості)
направлені на :

Зміну законодавства1

2

3

Ефективну його імплементацію

Розроблення та впровадження 
передових ІТ-рішень





12

20

7
1

Відповідає

Переважно відповідає

Частково відповідає

Не застосовується



2

8

1

Значний
Середній
Низький







Conclusion:
You can not change human
nature, you can change only
circumstances in which human
nature is manifested!



Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення»

Статтею 5 визначено перелік спеціально 
визначених СПФМ, зокрема:

нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та
об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти
господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що
надають юридичні послуги (крім осіб, що надають
послуги в рамках трудових правовідносин)



Спеціально визначені СПФМ здійснюють спрощений 
механізм проведення фінансового моніторингу  

Спеціально визначені СПФМ, що проводять діяльність одноособово:

не призначають відповідального працівника;
не розробляють правила і програми проведення фінансового

моніторингу;
подають інформацію до Держфінмоніторингу виключно в

паперовому вигляді;
здійснюють внутрішній фінансовий моніторинг.



Обов'язки СПФМ ст. 6 Закону

Стати на облік у Держфінмоніторингу як СПФМ

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із 
здійсненням фінансового моніторингу, та        

інструкція щодо їх заповнення
наказ Мінфіну від 29.01.16 № 24



Порядок подання інформації для взяття (зняття з обліку) 
СПФМ, виявлення та реєстрації, а також подання СПФМ Державній 

службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 
підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути 

пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення

постанова КМУ від 05.08.2015 №552

Спеціально визначені суб’єкти зобов’язані стати на облік у
Держфінмоніторингу як суб’єкти не пізніше дня встановлення ділових
відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у
випадках, визначених статтею 8 Закону



Особливості діяльності спеціально визначених
СПФМ ст. 8 Закону

Виконання обов’язків СПФМ забезпечується нотаріусами, у
разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

-купівлі-продажу нерухомості;

-управління активами клієнта; управління банківським рахунком
або рахунком у цінних паперах;

-залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення
їх діяльності та управління ними;

-утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності
(включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу
юридичних осіб (корпоративних прав).



Обов'язки СПФМ ст. 6 Закону

Повідомляти Держфінмоніторинг про:
зміну відомостей про СПФМ, які стали підставою для

взяття суб’єкта на облік;
припинення діяльності СПФМ.

Термін подання інформації – протягом трьох робочих днів з дня
настання відповідної події

Інформація для взяття суб’єкта на облік, чи про припинення діяльності
подається до Держфінмоніторингу в паперовому вигляді
(рекомендованимлистом з повідомленням про вручення)

Постанова КМУ від 05.08.2015 № 552



ОБОВ’ЯЗКИ СПФМ
Здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника
клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта

 Ідентифікація - заходи, що вживаються СПФМ, щодо встановлення особи шляхом
отримання її ідентифікаційних даних;

 Верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) СПФМ відповідності особи 
клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним 
даним.

 Вивчення клієнта - процес отримання суб'єктом первинного фінансового
моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта
інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення
оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє
від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що
виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними
осіб; з'ясування місця його проживання або місця перебування чи місця
тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання
(перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці
(провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)



Ідентифікація та верифікація клієнта 
здійснюється у разі:

встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі
договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими
клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 гривень або
суму, еквівалентну зазначеній сумі у т.ч. в іноземній валюті; проведення платіжною
організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку
фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж
150 000 гривень або еквіваленту у т.ч. в іноземній валюті, банківських металах, інших
активах, одиницях вартості;

виникнення підозри;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою -
підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує
15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у т. ч. в іноземній
валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за
суму, передбачену частиною першою статті 15 Базового Закону;

проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на
суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у
т. ч. в іноземній валюті, банківських металах, інших активах ст. 9 Закону



 СПФМ має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати
інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для
ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а
також для виконання таким СПФМ інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ (ст.
9 Закону)

 СПФМ має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори
зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати
відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що
необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення
поглибленої перевірки клієнта Зазначена інформація подається безоплатно;

 Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України (постанова
КМУ від 08.09.2015 № 693), згідно якого на запит СПФМ інформацію можуть
надавати:

• державні органи – Мін’юст, ДФС, ДМС та відділи державної реєстрації актів
цивільного стану;

• державні реєстратори.
 У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними

реєстраторами інформації про клієнта, її перелік та мета використання інформації.
 До запиту додається копія Довідки про обліковий ідентифікатор.

 Наказ Мінфіну від 08.06.2015 № 542 – довідка про присвоєння СПФМ облікового 
ідентифікатора



Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) 
фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати
вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи
безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права
володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального
впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які
надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до
виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість
здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи
юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними
фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи
більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка
має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в
юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або
є тільки посередником щодо такого права

Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), -
відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату
народження



ОБОВ’ЯЗКИ СПФМ
 Забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому

моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або
під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

 Забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків.

 Оцінювання ризиків клієнтів СПФМ здійснюється за відповідними критеріями:
 за типом клієнта;

 географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він
здійснює передачу (отримання) активів;

 видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового
моніторингу (ст. 11 Закону)

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження 

зброї масового знищення 
наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584



СПФМ зобов’язаний установити високий ризик, стосовно таких клієнтів:

клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не
застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації FATF та інших
міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму;

іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які зареєстровані в
державах — членах Європейського Союзу, державах — членах Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), з якими встановлюються
кореспондентські відносини;

національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні
функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб, факт належності до яких
клієнта або особи, що діє від їх імені, встановлений суб’єктом первинного фінансового
моніторингу;

клієнтів, які включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

(частина 4 статті 6 Закону)

ВИСОКІ РИЗИКИ ДЛЯ СПФМ



Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували
протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні;

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували
протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних
державах;

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, -
посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали
протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях
(директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші
керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних
міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських
асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ СТ. 1 ЗАКОНУ



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧИВ



ОБОВ’ЯЗКИ СПФМ 

Забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення

Повідомляти Держфінмоніторингу про:
 фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а

також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави
вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом
України, - в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або спроби
проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня
реєстрації таких фінансових операцій;

 фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони
пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, - в день їх виявлення, але не пізніше
наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій, а також
інформувати про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом
правоохоронні органи;



Подання інформації з питань фінансового 
моніторингу ст. 12 Закону

Подання інформації СПФМ спеціально уповноваженому органу в установленому
законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим
доступом.

СПФМ, його посадові особи та інші працівники не несуть
дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за
подання інформації спеціально уповноваженому органу, якщо вони діяли в межах
Закону, навіть якщо такими діями заподіяно шкоду юридичним або фізичним
особам

Таємниця фінансового моніторингу – інформація, отримана під час здійснення
державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме
інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша
інформація, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні
розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими
операціями.

Працівникам СПФМ, державного фінансового моніторингу та інших державних
органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову
операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть)
участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам.



Внутрішній фінансовий моніторинг
ст. 16 Закону

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у СПФМ  
виникають підозри, які ґрунтуються на:

 критеріях ризиків, визначених самостійно суб'єктом первинного фінансового 
моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом 
виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у 
сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

 встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності 
фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту 
діяльності клієнта;

 типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та 
оприлюднених спеціально уповноваженим органом.



 Підозра – припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та
може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела
походження активів пов’язані із ВК/ФТ чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно
небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за
яке передбачені міжнародні санкції.

(пункт 32 частини 1 
статті 1 Закону)

ЩО ТАКЕ ПІДОЗРА ?



СПФМ забезпечує реєстрацію тільки тих фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу.

В свою чергу, фінансова операція підлягає внутрішньому
фінансовому моніторингу, якщо у СПФМ виникають підозри, які
ґрунтуються, зокрема, на ризиках, аналізі невідповідностей або
типологіях.

У разі відсутності у СПФМ підозр – реєстрація фінансових операцій
не здійснюється.

(пункт 5 частини 2 статті 6, 
стаття 16 Закону)

РЕЄСТРАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ (ЗМІНИ З 06.02.2015)



Відмова від проведення ФО ст. 10 Закону
СПФМ зобов’язаний відмовитись:

від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення
ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу
встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у
СПФМ виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі
встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації
клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації
з метою введення в оману СПФМ.

СПФМ має право відмовитися:

від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить
ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу;

від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання
клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення
клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.



Про випадки відмови СПФМ зобов’язаний протягом одного робочого
дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити
спеціально уповноваженому органу про проведення операцій щодо
зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про осіб, які
мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові
операції.

СПФМ забороняється встановлювати ділові відносини (проводити
валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими
металами, з готівкою (готівковими коштами) з юридичними чи фізичними
особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Про спроби встановлення ділових відносин (проведення валютно-
обмінних фінансових операцій, фінансових операцій з банківськими
металами, з готівкою (готівковими коштами) такими особами СПФМ зобов’язані
негайно повідомляти спеціально уповноваженому органу.

Відмова від проведення ФО ст. 10 Закону 



Перелік осіб, пов’язаних із провадженням 
тереростичної діяльності або стосовно яких 

застосовано міжнародні санкції

Станом на 15.05.2019 в Переліку терористів
знаходиться 53 фізичні особи – резиденти України

(www.sdfm.gov.ua)



ЗАКОНОПРОЕКТ№9417

Проект Закону спрямований на удосконалення та уточнення окремих норм
законодавства, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів
у сфері ПВК/ФТ та імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та
фінансування тероризму»

Проектом Закону пропонується комплексно удосконалити національне
законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо:

 запровадження загальноприйнятої термінології у сфері ПВК/ФТ та її суті
до міжнародної;

 застосування ризик-орієнтованого підходу СПФМ при проведенні
належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового
звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;



 збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для
обов’язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ
(банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації
та інші фінансові установи) зобов’язані були повідомляти
Держфінмоніторинг, а саме залишається обов’язок повідомляти про
фінансові операції на суму більше 300 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) та
пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими
особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації
міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в
антилегалізаційнійсфері;

 розширення кола СПФМ, які будуть повідомляти
Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, – особами, які
надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;

 удосконалення процедури розкриття суб’єктами господарювання
своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилення вимог
до виявлення СПФМ-ами бенефіціарних власників своїх клієнтів;

 запровадження міжнародного інструментарію замороження
активів та регламентація дій СПФМ із активами, що пов’язані з
тероризмом та його фінансуванням;



 удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість
розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом;

 удосконалення положень законодавства, що забезпечують
конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів, рішень та
доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від
погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з
виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу;

 перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для
запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та
фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем:
 супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та

одержувачапереказу;
 забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та

одержувачаплатежу;
 встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з

грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних ВК/ФТ.



ЗАКОНОПРОЕКТ№9417

Ст. 32 Законопроекту передбачено можливість застосування до СПФМ
таких заходів впливу:
 письмового застереження, або анулювання ліцензії та/або інших

документів, які надають право на здійснення певної діяльності;
 відсторонення посадової особи СПФМ від посади або штрафу.

Максимальні розміри штрафів можуть сягати: 
 для спеціально визначених СПФМ до 1 000 000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 500
000 Євро);

 для інших звітуючих суб’єктів (крім банків) до 5 000 000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 2,6
мільйони євро).



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


