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ШШааннооввнніі  ккооллееггии!!

Завершено черговий рік діяльності Державно-
го комітету фінансового моніторингу України.
Протягом року забезпечувалась стабільна робота
його центрального апарату та розбудова регіональ-
ної мережі.

2006 рік став другим роком діяльності
Держфінмоніторингу України у статусі централь-
ного органу виконавчої влади. 

Звіт містить результати роботи 
Держфінмоніторингу України (підрозділу фінансової розвідки) протягом 2006
року.

Держфінмоніторинг України досліджує фінансові операції на предмет їх
належності до відмивання коштів та/або фінансування тероризму.  Процес ле-
галізації брудних коштів часто є досить складною розгалуженою схемою "обо-
роту" грошей, внаслідок якого приховується злочинне  походження капіталів.
Тому протидія легалізації злочинних доходів можлива лише при належній коор-
динації дій всіх учасників національної системи протидії відмиванню коштів як
на національному, так і на регіональному рівні.

В той же час, Україна є частиною світової спільноти, процеси глобалізації
не оминули нашу країну. Глобальному характеру відмивання коштів та фінансу-
вання тероризму, "інтернаціоналізації" злочинності може протистояти система
національних режимів протидії з чітким механізмом міжнародної співпраці. 

У відповідності до світових стандартів Держфінмоніторинг України актив-
но співпрацює з відповідними державними органами, які функціонують в сфері
протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму, як в Україні,
так і за її межами. 

Гідною оцінкою зусиль по розбудові національної системи протидії відми-
ванню коштів та фінансуванню тероризму стало припинення в 2006 році актив-
ного моніторингу України з боку FATF.

Розвиток системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню терориз-
му триває, і Держфінмоніторинг України і надалі буде брати активну участь в
цьому процесі. 

ГГооллоовваа  ДДеерржжааввннооггоо  ккооммііттееттуу
ффііннааннссооввооггоо  ммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии            ССееррггіійй  ГГуурржжіійй
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ССииммввооллііккаа  

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  

ФФііннааннссуувваанннняя

В 2006 році фінансування видатків Держ-

фінмоніторингу України здійснювалося

Державним казначейством України з

Державного Бюджету в межах затвердже-

них бюджетних асигнувань, передбачених

кошторисом.

У 2006 році відповідно до отриманих

асигнувань з Державного Бюджету Дер-

жфінмоніторингом України  були здійснені

видатки в сумі 3344  220044,,77  ттиисс..  ггррнн.. Структура

використання вказаних коштів наведена в

наступній таблиці.

ССттррууккттуурраа  ввииккооррииссттаанннняя  ббююдджжееттнниихх  аассииггннуувваанньь

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  вв  22000066  ррооцціі

ППрроо  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг  УУккррааїїннии

11..  ППрроо  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг  УУккррааїїннии  

Державний комітет фінансового моніто-

рингу України посідає центральне  місце в

національній системі протидії відмиванню

коштів та боротьби з фінансуванням

тероризму (ПВК/БФТ).

Подібні  організації діють більш ніж у 100

країнах світу та мають загальноприйняту

назву "підрозділ фінансової розвідки"

(ПФР).

Відповідно до  міжнародних стандартів

Держфінмоніторинг України  не є ні

правоохоронним, ні контролюючим орга-

ном, а функціонує у взаємодії  із фінансо-

вим сектором та правоохоронними орга-

нами.

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг  УУккррааїїннии  єє  ППФФРР

ааддммііннііссттррааттииввннооггоо  ттииппуу

У 2006 році Держфінмоніторинг України

продовжував свою діяльність як спеціаль-

но уповноважений орган виконавчої влади

з питань фінансового моніторингу (ФМ) -

центральний орган виконавчої влади зі

спеціальним статусом.

ССттррууккттууррннее  ттаа  ккааддррооввее  ззааббееззппееччеенннняя

Штатна чисельність Держфінмоніторингу

України становить 333388 осіб, у тому числі

116622 - в регіонах. Протягом 2006 року

кількість фактично працюючих значно

збільшилась, досягши на кінець року 226611 (в

т. ч. 116611 особа - в центральному апараті,

110000  осіб - в регіональних підрозділах).
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Ґендерний розподіл працівників Держфін-

моніторингу України складає: 115566 чоло-

віків та 110055 жінок. Серед керівного складу
1177 жінок.

У 2006 році в Держфінмоніторингу

України проведено 77 засідань конкурсних

комісій на заміщення вакантних посад

державних службовців, у конкурсі при-

йняли участь 111133 осіб, за результатами

конкурсу були призначені 110044 особи та

переведені на вищі посади 44 державних

службовця Держфінмоніторингу України.

За підсумками стажування державних

службовців, яке проводиться з метою

набуття практичного досвіду, перевірки

професійного рівня, а також для про-

сування по службі в Держфінмоніторингу

України, 1144  працівників були переведені на

вищі посади.

ББууддиинноокк  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

ППрроо  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг  УУккррааїїннии

Кадри

Держфінмоніторингу України:

всього - 261 особа

- 40%         -  60 % 

середній вік - 33 роки
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ЗЗвв''яяззккии  зз  ггррооммааддссььккііссттюю

Для консультацій з громадськістю в сфері

ПВК/БФТ при Голові Держфінмоніторин-

гу діє Громадська рада, яка протягом року

провела 4 засідання.

Регулярно проводяться навчальні семінари

для суб'єктів первинного фінансового мо-

ніторингу (СПФМ). Такі навчальні семі-

нари було проведено в 9 областях.

Веб-сайт Держфінмоніторингу України

містить рубрики "Зв'язки з громадські-

стю" та "Запитання-відповіді".

У 2006 році на Веб-сайті розміщено близь-

ко 160 інформаційних повідомлень; дано 7

інтерв'ю, проведено 5 прес-конференцій

тощо.

ООффііццііййнниийй  ВВеебб--ссааййтт  

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

ППрроо  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг  УУккррааїїннии
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ССххееммаа  ззббоорруу  ттаа  ооббррооббккии  ппооввііддооммллеенньь  ппрроо

ффііннааннссооввіі  ооппееррааццііїї

22..  РРооззввииттоокк  ззааккооннооддааввччооїї  ббааззии  зз  ппииттаанньь

ППВВКК//ББФФТТ

Протягом 2006 року Держфінмоніторин-

гом України було продовжено роботу з

удосконалення нормативно-правової бази

в сфері ПВК/БФТ. Було прийнято 11 спіль-

ну постанову Кабінету Міністрів України

та Національного банку України, 44 поста-

нови та 11 розпорядження Кабінету Мі-

ністрів України, 1111 наказів Держфінмоні-

торингу України та розроблено 11 проект

закону. Верховна Рада України в 2006 році

внесла зміни до кримінального законо-

давства щодо фінансування тероризму, та

ратифікувала дві міжнародні конвенції

щодо протидії корупції.

33..  ССттааттииссттииккаа  ооттррииммаанниихх  ппооввііддооммллеенньь

Держфінмоніторинг України отримує від

фінансових посередників інформацію про

фінансові операції, які відповідно до зако-

нодавства підлягають обов'язковому ФМ

або щодо яких є підозри у причетності до

ВК та фінансування тероризму.

Серед небанківських фінансових посеред-

ників найбільш активним у поданні

повідомлень є страховий сектор. Питома

вага таких повідомлень у небанківському

секторі склала 69,5%.

В 2006 році найчастіше надходили

повідомлення щодо операцій за участю

фізичних та юридичних осіб Кіпру, Великої

Британії, Російської Федерації, США,

Німеччини, Британських Віргінських

островів, Литви, Латвії, Киргизстану та

Ізраїлю.

В 2006 році отримано   
884411  558899 повідомлень:
вв ееллееккттррооннннооммуу ввиигглляяддіі::
банківські установи     - 881166  888877
небанківські установи - 1111  115566
ннаа ппааппееррооввиихх ннооссііяяхх::
небанківські установи -  1133  554466

ССттааттииссттииккаа  ооттррииммаанниихх  ппооввііддооммллеенньь
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ФФііннааннссооввіі  ооппееррааццііїї,,  щщоо  ппііддлляяггааююттьь  ФФММ,,  

зз  ррееззииддееннттааммии  ппеерршшооїї  ""ддеессяяттккии""  ккррааїїнн--

ллііддеерріівв  ззаа  ттааккииммии  ооппееррааццііяяммии  вв  22000066  ррооцціі  

((уу  ппооррііввнняянннніі  зз  22000055--22000044  рррр..))

44..  ААннааллііттииччннаа  ддііяяллььннііссттьь

ППррооццеесс  ааннааллііззуу

Держфінмоніторинг України, згідно своїх

повноважень, здійснює збір та обробку

інформації, отриманої від СПФМ, щодо

фінансових операцій, які підлягають ФМ.

базуючись не тільки на власних висновках,

а й використовуючи підтверджуючі

документи, інформацію правоохоронних

органів та іноземних колег.

Якщо виявлено ознаки можливого ВК або

фінансування тероризму, готується

узагальнений матеріал, який виноситься на

розгляд експертної комісії.

ССххееммаа  ааннааллііттииччннооггоо  ппррооццеессуу

Розподіл прийнятих на облік в звітному

році повідомлень в розрізі ознак ФМ має

такий вигляд:

- з ознаками обов'язкового моніторингу -

61,90%;

- з ознаками внутрішнього моніторингу -

35,54%;

- з ознаками обов'язкового та внутріш-

нього моніторингу - 2,56%.

У порівнянні з минулими періодами, в

структурі отриманих повідомлень від

СПФМ спостерігається тенденція до

збільшення частки повідомлень з ознаками

обов'язкового ФМ. Одночасне зменшуєть-

ся частка повідомлень з ознаками внутріш-

нього ФМ, що свідчить про більш детальне

вивчення СПФМ фінансових операцій та

про поступове скорочення практики

інформування "про всяк випадок".

ІІннффооррммааццііййнніі  дджжееррееллаа

Обґрунтування щодо підозри у відмиванні

коштів (ВК), Держфінмоніторинг України

відображає в узагальнених матеріалах

ССттааттииссттииккаа  ооттррииммаанниихх  ппооввііддооммллеенньь
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Протягом звітного періоду для активної

роботи було відібрано 159 087 повідомлень,

що стали базою для формування 905 досьє.

Відповідно, це вплинуло на динаміку основ-

них показників аналітичної діяльності

- операції за втраченими паспортами;

- операції з банківськими металами;

- операції, пов'язані з незаконним відшко-

дуванням податку на додану вартість;
- операції з незаконної конвертації коштів

у готівку ("конвертаційні центри").

Найчастіше  схеми  ВК  являють  собою

складні  механізми. Одна  схема  може

містити  комплекс  пов’язаних   між  собою

операцій  та  прийомів, таких  як, операції

із зняттям готівки, з купівлею цінних па-

перів, розрахунки з нерезидентами з оф-

шорних зон/юрисдикцій, фіктивні зовніш-

ньоекономічні операції та незаконне

відшкодування ПДВ  з бюджету, фаль-

сифікацію документації, використання

викрадених паспортів, створення фіктив-

них фірм тощо.

В 2006 році вийшло з друку чергове видан-

ня Держфінмоніторингу України -  "Типо-

логії схем легалізації злочинних коштів в

Україні в 2004-2005 роках".

ССххееммии  ""ввііддммиивваанннняя""

Як свідчить досвід Держфінмоніторингу

України, характерними групами фінансо-

вих операцій, які використовуються зло-

чинцями з метою ВК, є:

- операції з незаконного виведення коштів

за кордон;

- псевдоекспорт (вантажно-митні декларації

з ознаками підробки, експорт по завищеним

цінам або на неіснуючі компанії);

- операції нерезидентів з цінними паперами; ССххееммаа  ввііддммиивваанннняя  ккоошшттіівв

ААннааллііттииччннаа  ддііяяллььннііссттьь
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Приклад 1.
""ЦЦииккллііччнніі  ззооввнніішшннььооееккооннооммііччнніі  ооппееррааццііїї  іізз
ззаассттооссуувваанннняямм  ппссееввддооііммппооррттуу""
• Два українські підприємства-імпор-

тери в якості оплати за товар перерахували

за кордон на користь компанії-нерезидента

грошові кошти на загальну суму 75,2 млн.

російських рублів.

• В подальшому вказані кошти під

виглядом виконання зовнішньоекономі-

чних контрактів повертались в Україну на

рахунки двох українських підприємств-екс-

портерів.

• Далі шляхом купівлі-продажу век-

селів та ощадних сертифікатів українські

підприємства-експортери спрямовували ці

кошти знову на рахунки підприємств-

імпортерів.

• Протягом розслідування було з'ясо-

вано, що поставки товару на територію Ук-

раїни фактично не здійснювались.

• Для забезпечення перерахування ва-

лютних коштів за кордон підприємствами-

імпортерами до банківської установи були

подані підроблені вантажно-митні декла-

рації.

• За результатами відпрацювання

правоохоронними органами виявленої

Держфінмоніторингом схеми накладено

арешт на грошові кошти підприємства, яке

задіяне у схемі, в банку на суму 4,2 млн. гри-

вень.

• В ході розслідування Держфінмоні-

торингом України використовувалась

інформація від підрозділів фінансових

розвідок 5 країн світу - членів Егмонтської

групи.

Приклад 2. ""ККооннввееррттааццііяя  ккоошшттіівв  уу  ггооттііввккуу
ччеерреезз  ллооммббааррдд""
• Між ломбардом та громадянином

Г. укладено договір доручення, згідно

якого останній зобов'язується знаходити

для ломбарду (далі - Л) клієнтів, переда-

вати отримані в ломбарді готівкові кош-

ти позичальникам-фізичним особам, а

після закінчення строку позик отримува-

ти від них готівкові кошти та повертати

їх до Л.

• На виконання цього договору пан Г. в

касі Л. отримує грошові кошти та начебто

передає їх по договорам позики, які оформ-

лені керівництвом Л. на підставних осіб.

• По підроблених документах з ра-

хунків Л. на рахунки 10 фізичних осіб пере-

раховані безготівкові кошти в сумі 160 млн.

грн. в якості "позики ломбарду". Далі части-

на цих коштів у сумі 54,63 млн. грн. отрима-

на готівкою громадянкою Ч. за дорученням.

• В подальшому паном Г. та посадови-

ми особами Л оформлюються підроблені

документи про повернення ним готівкових

коштів в касу Л в якості погашення части-

ни суми оформлених позик.

• Інша частина суми погашається (за

допомогою торговця цінними паперами)

шляхом передачі Л векселів, які емітовані

фірмою "А", в якій пан Г. є власником та

директором. Ці векселі емітовані під "без-

товарні" операції та не мають реальної

вартості.

ААннааллііттииччннаа  ддііяяллььннііссттьь
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Приклад 3. ""ООппееррааццііїї  зз  ннееррууххооммііссттюю  іізз
ззааллууччеенннняямм  ккоошшттіівв  ввіідд  ннааррккооттооррггііввлліі""
• Пан С., іноземець, який проживає в

Україні, отримав на рахунок в

українському банку велику суму коштів

(кілька сотень тисяч доларів США).

• Зазначені кошти надійшли з-за

кордону від іншого іноземця - пана Т. та  є

доходом від торгівлі наркотиками.

• За інформацією іноземних компе-

тентних органів, пан Т. безпосередньо

займався незаконною торгівлею наркоти-

ками та ВК на міжнародному рівні. Пан С.

залишив свою країну для уникнення

покарання за скоєння злочину.

• Пан С. витратив отримані кошти на

придбання житлових квартир, причому

колишнім  власником  деяких  з них був

пан Т.

• Квартири перепродавались за ці-

нами, суттєво відмінними від ціни покупки

(завищеними чи заниженими). Зокрема,

при перепродажу паном С. однієї з квартир

в договорі були зазначені неправдиві дані

щодо об'єкту угоди.

Приклад 4. ""ЛЛееггааллііззааццііяя  ззллооччиинннниихх  ккоошшттіівв
ччеерреезз  ооппееррааццііїї  зз  ццііннннииммии  ппааппееррааммии""
• Громадянин України, пан С, здій-

снював без одержання відповідної ліцензії

посередництво у працевлаштуванні на ро-

боту громадян України за кордоном.

• В ході своєї діяльності він отримав

доход в Чеській республіці в сумі 85 тис.

Євро. З метою легалізації незаконно отри-

маних коштів, пан С. придбав на

спеціалізованому аукціоні 10% акцій ВАТ

"В" за заниженою вартістю - 207 тис. грн.

(номінальна вартість - понад 820 тис. грн.).

Оплата була здійснена готівкою.

• У декларації, яка додавалась до зая-

ви на купівлю акцій, були вказані неправ-

диві відомості. Крім того, встановлено, що

директором та засновником ВАТ "В" був

родич пана С.

ААннааллііттииччннаа  ддііяяллььннііссттьь



11

55..  УУззааггааллььннеенніі  ммааттееррііааллии

Узагальнені матеріали (УМ) передаються

до правоохоронних органів за умови попе-

реднього розгляду та схвалення на Екс-

пертній комісії, членами якої є представни-

ки всіх правоохоронних органів.

Держфінмоніторингом України щоквар-

тально проводиться звірка з правоохорон-

ними органами даних щодо стану розгляду

УМ.

Облік УМ та стану їх розгляду здійснюєть-

ся шляхом ведення електронної Контроль-

ної картки. Опрацьовувати складні схеми в

електронному вигляді правоохоронним

органам дає змогу спеціальний програм-

ний продукт.

У 2006 році Держфінмоніторингом

України до правоохоронних органів

направлено 444466 УМ, підготовлених

на    основі     220077 887766 повідомлень

щодо фінансових операцій, які під-

лягають ФМ.

З них направлено до Генеральної
прокуратури України (ГПУ)  -  34;
Державної податкової адміністрації
України (ДПА) - 117; Міністерства
внутрішніх справ України (МВС)  -
135; Служби безпеки України
(СБУ) -  160. 
Сума можливої легалізації -
4477,,1111  ммллррдд..  ггррнн..

За результатами перевірок 116644 УМ, право-

охоронними органами розслідувалось 116633

кримінальні справи, з яких 88 направлено до

суду. Інші кримінальні справи знаходяться

на стадії розслідування.

На початок 2006 року загальні,

місцеві та апеляційні суди України розгля-

дали 220 кримінальних справ, які стосу-

ються ВК (за статтями 209, 209
1

КК Украї-

ни).

За 9 місяців 2006 року судами винесено 73

вироків за справами з ВК.

УУззааггааллььннеенніі  ммааттееррііааллии

ППррииммііттккаа..  
Стаття 209 Кримінального кодексу України - "Ле-
галізація (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом";

стаття 209
1

- "Умисне порушення вимог законода-
вства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом"
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ППррооттииддііяя  ффііннааннссууввааннннюю  ттееррооррииззммуу В 2006 році створено механізм

блокування фінансових операцій

терористів
1

.

Затверджено офіційний "список

терористів", до якого включено 487 осіб.

1 

На виконання вимог статті 12
1

Закону України

"Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом"

УУззааггааллььннеенніі  ммааттееррііааллии

""ЧЧооррнниийй  ссппииссоокк""::

Уряд затверджує порядок

формування "списків терористів".

Держфінмоніторинг України

отримує інформацію про осіб, причетних

до терористичної діяльності в Україні

(від СБУ) та за кордоном (від

Міністерства закордонних справ).

Держфінмоніторинг України

затверджує "список терористів" (та зміни

до нього) та інформує СПФМ.

ББллооккуувваанннняя  ооппееррааццііїї::
Операція особи з чорного списку

має бути заблокована фінансовою

установою на 2 дні, про що інформується

Держфінмоніторинг України.

Держфінмоніторинг України має

право призупинити фінансову операцію

ще на 5 днів.
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66..  РРооззввииттоокк  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм

ІІААСС    
В 2006 році Держфінмоніторингом Украї-

ни впроваджено в експлуатацію програм-

не забезпечення (ПЗ) що підтримує:

• прийняття Держфінмоніторингом

України рішення  про подальше зупинення

проведення фінансової операції, якщо її

учасником або вигодоодержувачем є осо-

ба, пов'язана з терористичною діяльністю;

• доведення до СПФМ переліку осіб,

пов'язаних із здійсненням терористичної

діяльності;

• деякі форми обліку та подання

інформації, пов'язані із здійсненням ФМ;

• забезпечення регіональних відділів

Держфінмоніторингу України інфор-

мацією.

Крім того, було запроваджено нове ПЗ зі

збору та обробки інформації; доопрацьо-

вано ПЗ щодо ведення картотеки узагаль-

нених матеріалів; модернізовано підсисте-

му ведення інформаційного ресурсу баз да-

них ДПА та ДМС*.

удосконалено 12 функціональних

підсистем в складі ЄІС (ДПА, МВС, ДМС,

Фонду держмайна, Міністерства еко-

номіки, ГоловКРУ, СБУ, Міністерства

фінансів, ДКЦПФР, Державного комітету

статистики, Адміністрації Державної при-

кордонної служби, Держфінпослуг).

Розроблене Типове положення, на

підставі якого державними органами -

учасниками ЄІС розроблені положення

про їх функціональні підсистеми ЄІС.

видано спільний наказ з СБУ, що

затверджує Інструкцію щодо взаємодії

адміністраторів на абонентському пункті

ІТФМ.

РРооззввииттоокк  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм

* Примітка. На виконання статті 6 Указу Президен-
та України від 23 червня 2004 року № 671/2004 "Про
невідкладні заходи щодо підвищення ефективності
справляння податку на додану вартість" стосовно за-
побігання та протидії використанню механізму бюд-
жетного відшкодування сум податку на додану
вартість для легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом.

ЄЄІІСС
В 2006 році проводилася дослідна експлуа-

тація ЄІС, 30 грудня 2006 її введено в про-

мислову експлуатацію.

направлено 281 324 запити (у т.ч. па-

кетні) до функціональних підсистем учас-

ників ЄІС.

впроваджено пакетний режим за-

питів щодо перевірки входження паспорт-

них даних учасників фінансових операцій

до інформаційного ресурсу "Втрачені пас-

порти" ФП МВС.

ССттррууккттуурраа  ЄЄІІСС

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии
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ККооррппооррааттииввннаа  ссииссттееммаа  ФФІІННННЕЕТТ
В Держфінмоніторингу України ство-

рюється захищена мультисервісна автома-

тизована корпоративна система (ФінНет),

що об'єднує центральний апарат та

регіональні підрозділи.

В 2006 році:

• підключено 7 регіональних відділів

до ФінНет;

• підключено 5 регіональних відділів

за тимчасовою схемою;

• кожний з регіональних відділів от-

римав доступ до Інтернету; внутрішньої

електронної пошти та телефонного зв'яз-

ку з центральним апаратом;

• протестовано апаратне шифруван-

ня інформації між центральним апаратом

та регіональними відділами Держфінмоні-

торингу України;

• створена доменна структура ФінНет.

ННааввччаанннняя  ккооррииссттууввааччіівв  ааннааллііттииччннооюю  ссииссттееммооюю    --  

ппррааццііввннииккіівв  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

РРооззввииттоокк  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм
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77..  РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии

ССттввоорреенннняя  ррееггііооннааллььннооїї  ммеерреежжіі
ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  

Дніпропетровській, Житомирській, За-

карпатській, Запорізькій, Івано-Франків-

ській, Львівській, Луганській, Миколаїв-

ській, Одеській, Полтавській, Рівненській,

Сумській, Тернопільській, Харківській,

Херсонській, Хмельницькій, Черкаській,

Чернівецькій і Чернігівській областях.

ББууддиинноокк,,  вв  яяккооммуу  ррооззттаашшооввааннее  РРееггііооннааллььннее  ввііддддііллеенннняя  

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  уу  ВВооллииннссььккіійй  ооббллаассттіі  ((мм..  ЛЛууццьькк))

РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии

В 22 регіональних відділах Держфін-

моніторингу України працює 100 спів-

робітників

Основними напрямками діяльності ре-

гіональних відділів Держфінмоніторингу

України є:

- супроводження направлених до пра-

воохоронних органів УМ;

- формування реєстрів СПФМ у

регіоні;

- налагодження на регіональному

рівні взаємодії з підрозділами органів вла-

ди у сфері  ПВК/БФТ;

- координація та методичне забезпе-

чення діяльності СПФМ у регіоні.

На даний час регіональні відділи Держфін-

моніторингу України створено у 22 ре-

гіонах: АР Крим, Вінницькій, Волинській,
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РРееззууллььттааттии  ррооббооттии  ррееггііооннааллььнниихх
ппііддррооззддіілліівв  

У поточному році регіональними відділа-

ми Держфінмоніторингу України:

сформовано та поновлюються

реєстри СПФМ у регіонах;

направлено до суду 24 протоколи

про вчинення посадовими особами СПФМ

адміністративних правопорушень, пов'яза-

них із неподанням або несвоєчасним по-

данням Держфінмоніторингу України по-

відомлень про фінансові операції. За ре-

зультатами їх судового розгляду 16 осіб

притягнуто до адміністративної відпо-

відальності;

в регіонах проведено 9 семінарів та

10 "круглих столів" для фахівців у сфері

ПВК/БФТ, в яких прийняли участь понад

1500 фахівців;

укладено 123 угоди про співробіт-

ництво, взаємодію та інформаційний обмін

з територіальними правоохоронними та

іншими державними органами, підписано

33 протоколи про співробітництво та

інформаційний обмін;

у рамках налагодження взаємодії,

супроводження УМ проводяться робочі

зустрічі з керівництвом правоохоронних

та інших державних органів, територіаль-

них органів регулювання і нагляду.

РРееггііооннааллььннее  ввііддддііллеенннняя  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  

уу  ВВооллииннссььккіійй  ооббллаассттіі  ((мм..  ЛЛууццьькк))

РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии
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ВВззааєєммооддііяя  зз  ссуубб''єєккттааммии  ппееррввииннннооггоо  
ффііннааннссооввооггоо  ммооннііттооррииннггуу

Взаємодія регіональних відділів Держ-

фінмоніторингу України з СПФМ прово-

дилась щодо:

- анкетування СПФМ;

- визначення  проблемних  питань, що ви-

никають у СПФМ;

- формування реєстру СПФМ;

- надання  консультацій  та  письмових

роз'яснень;

- проведення  навчальних  регіональних

семінарів.

ВВззааєєммооддііяя  зз  ррееггііооннааллььннииммии  ддеерржжааввннииммии
ооррггааннааммии  

У 2006 році регіональними відділами

Держфінмоніторингу України:

укладено 105 угод та 28 протоколів

про взаємодію в сфері ПВК/БФТ з

державними органами;

проведено 906 робочих зустрічей з

представниками державних органів;

надано відповіді на 152 звернення

державних органів;

надано 411 роз'яснень з питань

ПВК/БФТ територіальним підрозділам

органів державної влади.

Регіональні відділи провели на 9

семінарах та 10 "круглих столах"

навчання більше 1500 фахівців, надали

понад 1700 консультацій (роз'яснень)

питань ПВК/БФТ.

РРееггііооннааллььнниийй  ссееммііннаарр  зз  ппииттаанньь  ФФММ  

ззаа  ууччаассттюю  ппррааццііввннииккіівв  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  ((мм..    ЛЛььввіівв))

РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии
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ВВззааєєммооддііяя  зз  ддеерржжааввннииммии  ооррггааннааммии

ВВззааєєммооддііяя  зз  ррееггііооннааллььннииммии  ппррааввооооххоорроонн--
ннииммии  ооррггааннааммии..

Регіональними підрозділами правоохо-

ронних органів розглядається 668 уза-

гальнених матеріалів - майже 70,4% із за-

гальної кількості направлених матеріалів.

Найбільше УМ знаходиться на розгляді в

правоохоронних органах

м. Києва - 151,

Донецької області - 72,

Дніпропетровської області - 62,

Луганської області - 62,

Одеської області - 39.

З метою удосконалення механізму взає-

модії з правоохоронними органами, особ-

ливо на регіональному рівні, зокрема під

час опрацювання УМ, що стосуються 

підозрілих операцій, а також під час

розслідування предикатних злочинів,

Держфінмоніторингом України  підготов-

лено спільний наказ із МВС, СБУ та ДПА

"Про затвердження Порядку надання та

розгляду узагальнених матеріалів".

РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии
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РРееггііооннааллььнніі  ппііддррооззддііллии
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88..  ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя

ВВззааєєммооввііддннооссииннии  зз  ррееггуулляяттооррааммии  ттаа  іінншшии--
ммии  ддеерржжааввннииммии  ооррггааннааммии

У 2006 році продовжувалась співпраця з

державними органами щодо ПВК/БФТ.

Держфінмоніторинг України протягом ро-

ку щомісяця надавав суб'єктам державного

фінансового моніторингу аналітичні огля-

ди стосовно активності подання суб'єктами

первинного ФМ інформації з питань ФМ, а 

ККооооррддииннааццііяя  ддіійй  ссуубб''єєккттіівв  ффііннааннссооввооггоо
ммооннііттооррииннггуу

Держфінмоніторинг України, як

координатор дій учасників національної

системи по боротьбі з ВК/ФТ, працює по

чотирьох основних напрямках:

організаційне забезпечення МРГ, що

об'єднує 21 учасника (державні органи,

інші організації);

організаційне забезпечення робочої

групи з розгляду проблемних питань

СПФМ - небанківських установ та аналізу

ефективності заходів, що вживаються

ними для запобігання та ПВК/БФТ;

співпраця з саморегулівними

організаціями;

надання державним регуляторам

інформації про можливі випадки

порушень СПФМ законодавства у сфері

ПВК/БФТ та переліку суб'єктів, які не

надсилають повідомлень про фінансові

операції, що підлягають ФМ.

також інформацію про можливі пору-

шення СПФМ законодавства в сфері

ПВК/БФТ.

У 2006 році Держфінмоніторингом України

підписано 7 угод про співробітництво та 6

протоколів з іншими державними органами.

ССппііввррооббііттннииццттввоо  зз  ддеерржжааввннииммии  ррееггуулляяттооррааммии

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя
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РРееггііооннааллььнниийй  ссееммііннаарр  зз  ппииттаанньь  ФФММ  ззаа  ууччаассттюю  ппррааццііввннииккіівв

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии  ((мм..  ХХееррссоонн))

Протягом 2006 року Держфінмоніто-

рингом України:

надіслано 33 аналітичні  огляди до

державних регуляторів;

погоджено 28 нормативно-правових

актів в сфері ПВК/БФТ;

підписано меморандуми про співро-

бітництво з Українською асоціацією діячів

грального бізнесу, Федерацією страхових

посередників, Національною Асоціацією

недержавних пенсійних фондів України;

підготовлено методичні роз'яснення

з питань ПВК/БФТ  для гральних закладів;

направлено до суду 40 протоколів

про адміністративні правопорушення на

посадових осіб СПФМ;

проведено тематичні семінари з

питань ПВК/БФТ для гральних закладів,

товарних бірж, ломбардів,учасників ринку

цінних паперів, адміністраторів недержав-

них пенсійних фондів, лізингових установ

та кредитних спілок;

започатковано діяльність та проведено

два засідання Робочої групи по розгляду

проблемних питань СПФМ - небанків-

ських установ та аналізу ефективності

заходів, що вживаються ними для запо-

бігання та ПВК/БФТ. Ця група створена

при МРГ. До неї ввійшли представники

державних регуляторів, правоохоронних

органів, провідних саморегулівних орга-

нізацій та Держфінмоніторингу України;

організовано наради з питань ПВК/БФТ

з усіма саморегулівними організаціями на

ринку фінансових послуг, з якими укладено

меморандуми про співпрацю.

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя



22

ППііддппииссаанннняя  ммееммооррааннддууммуу  ппрроо  ссппііввррооббііттннииццттввоо

ДДііяяллььннііссттьь  ммііжжввііддооммччооїї  ррооббооччооїї  ггррууппии  

Протягом 2006 року важливу роль у коор-

динації системи ПВК/БФТ відігравала

міжвідомча робоча група з дослідження

методів та тенденцій у відмиванні доходів,

одержаних злочинним шляхом (МРГ).

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя
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Загалом протягом 2003 - 2006 років

проведено 34 засідання МРГ.

У 2006 році проведено 9 засідань МРГ на

яких, зокрема, розглядались питання щодо:

- стану виконання Плану заходів на 2006

рік із запобігання та ПВК;

- стану розслідування кримінальних справ

щодо ВК;

- реалізації державними регуляторами

функцій нагляду та регулювання;

ММееттооддииччннее  ззааббееззппееччеенннняя,,  ннааввччаанннняя
ссуубб''єєккттіівв  ффііннааннссооввооггоо  ммооннііттооррииннггуу

В 2006 році спостерігалось суттєве зрос-

тання як кількісних, так і якісних пара-

метрів освітньо-методичної роботи Держ-

фінмоніторингу України. Так, у порівнянні

з 2005 роком кількість освітніх заходів

зросла у 1,6 рази, значно розширилось ко-

ло залучених до них фінансових установ.

-   підготовки типологій ВК;

- взаємодії та координації роботи на

регіональному рівні, тощо.

МРГ є водночас Наглядовою Радою

масштабного проекту технічної допомоги

Ради Європи з питань ПВК/БФТ в Україні

(MOLI - UA-2). На 30-му засіданні МРГ

було презентовано проект технічної

допомоги та представлено робочий план

впровадження проекту.

ЗЗаассііддаанннняя  ММРРГГ

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя
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Протягом року Держфінмоніто-

рингом України:

надано 165 листів - роз'яснень

фінансовим посередникам

43 загальних роз'яснення та мето-

дичні рекомендації розміщено на Веб-

сайті 

по "гарячій лінії" (80445941642,

інші спеціальні номери) щодня надається

понад 50 консультацій

на 95 семінарах пройшло навчання

більше 4200 фахівців

В 2006 році Навчально-методичним цент-

ром:

- проведено навчання у сфері ПВК/БФТ

240 фахівців державних органів;

- проведено Міжнародну науково-практич-

ну конференцію "Розвиток фінансового

моніторингу в умовах глобалізації світової

економіки";

- підготовлено збірник нормативно-право-

вих документів у сфері ПВК/БФТ;

- підготовлено перший том навчального

посібника з ПВК/БФТ;

- надруковано "Типології  легалізації зло-

чинних коштів в Україні у 2004-2005 ро-

ках";

- створено електронний  Єдиний реєстр

спеціалістів з ФМ та систему контролю 

їх знань.

ННааввччааллььнниийй  ккааббііннеетт  ННааввччааллььнноо--

ммееттооддииччннооггоо    ццееннттрруу

ММііжжннааррооддннаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа

ккооннффееррееннццііяя  вв  мм..  ККииєєввіі

ННааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр  

99..  ННааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

Штатна чисельність Навчально-мето-

дичного центру - 8 осіб; залучено до вик-

ладання  38 осіб. У вересні створено нау-

ково-дослідну лабораторію, а в листопаді

у Львові розпочато створення Західного

регіонального відділу.
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1100..  ММііжжннааррооддннаа  ввззааєєммооддііяя

РРооббооттаа  зз  ммііжжннааррооддннииммии  ооррггааннііззааццііяяммии

1 лютого 2006 року FATF прий-
няла рішення припинити процедуру
активного моніторингу щодо Ук-
раїни. Це рішення ґрунтувалося на
виконанні Україною всіх рекомен-
дацій FATF та на основі прогресу,
досягнутого Україною стосовно
вдосконалення національного зако-
нодавства в сфері ПВК/БФТ.

В 2006 році представниками Держфінмоні-

торингу України здійснено 30 закордонних

відряджень, прийнято 3 делегації іноземних

ПФР та 14 візитів представників іноземних

установ та міжнародних організацій.

ВВззааєєммооддііяя  зз  ммііжжннааррооддннииммии  ооррггааннііззааццііяяммии

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя
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Європейською Комісією було ініційовано

впровадження Наступного проекту техніч-

ної допомоги у сфері ПВК/БФТ в Україні

(MOLI-UA-2), загальною метою якого є

розвиток системи ПВК/БФТ.

ННааддаанннняя  ттееххннііччннооїї  ддооппооммооггии  іінншшиимм  ППФФРР

Протягом року експерти Держфінмоніто-

рингу України надавали технічну допомогу

з питань ПВК/БФТ Македонії, Молдови,

Сербії (в рамках проектів Ради Європи),

Білорусі, (в рамках проекту ЄАГ).

Держфінмоніторинг України є коспонсо-

ром Казахстану, Азербайджану, Ірану, Бі-

лорусі та Молдови на шляху їх приєднання

до Егмонтської групи.

ООббмміінн  ііннффооррммаацціієєюю  зз  ППФФРР

Держфінмоніторинг України співпрацює

майже з 80 ПФР.

Найбільш активний обмін інформацією

протягом 2006 року здійснювався з ПФР

Латвії, Литви, США, Російської Федерації

та Кіпру.

Інформаційний обмін здійснюється на

підставі міжнародних стандартів та реко-

мендацій Егмонтської групи.

Основними принципами роботи із запита-

ми є оперативність обробки інформації та

конфіденційність.

Держфінмоніторингом України:
- відправлено 509 запитів до іноземних

ПФР, з них на 440 запитів отримано
відповіді;

- отримано 132 запити від іноземних
ПФР (на всі надано відповіді).

Середній час підготовки відповіді на за-
пити ПФР становить - 21 день.

В 2006 році було підписано Меморандуми

про взаєморозуміння щодо співробітницт-

ва в сфері ПВК/БФТ з ПФР Канади, Хор-

ватії, Китаю, Молдови та Білорусі, го-

тується ще 11 меморандумів.

ВВііззиитт  ддееллееггааццііїї  ППФФРР  ККииттааюю  ддоо  ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

ММііжжввііддооммччаа  ввззааєєммооддііяя
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1111..  ППееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу  

ППееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу
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FFAATTFF - Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів
MMOOLLII--UUAA  --22 - Наступний проект технічної допомоги по боротьбі з відмиванням

коштів та фінансуванням тероризму в Україні
MMOONNEEYYVVAALL - Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки

заходів протидії відмиванню коштів
ббааззооввиийй  ЗЗааккоонн - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
ВВКК - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
ГГППУУ - Генеральна прокуратура України
ДДеерржжффііннммооннііттооррииннгг - Державний комітет фінансового моніторингу
ДДККРРРРФФПП - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ДДККЦЦППФФРР - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДДППАА - Державна податкова адміністрація України
ЄЄААГГ - Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню 

тероризму
ЄЄІІСС - Єдина державна інформаційна система у сфері запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню

тероризму
ІІААСС - Інформаційно-аналітична система Держфінмоніторингу України
ММВВСС - Міністерство внутрішніх справ
ММРРГГ - міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні

доходів, одержаних злочинним шляхом
ННББУУ - Національний банк України
ППВВКК//ББФФТТ - протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму
ППФФРР - підрозділ фінансової розвідки
ППЗЗ - програмне забезпечення
ССББУУ - Служба безпеки України
ССППФФММ - суб`єкт первинного фінансового моніторингу
УУММ - узагальнений матеріал
ФФііннННеетт - захищена мультисервісна автоматизована корпоративна система 

Держфінмоніторингу України
ФФММ - фінансовий моніторинг

ППеерреелліікк  ссккооррооччеенньь

ППеерреелліікк  ссккооррооччеенньь
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ББііллььшш  ддееттааллььннаа  ііннффооррммааццііяя

ппрроо  ддііяяллььннііссттьь  

ДДеерржжффііннммооннііттооррииннггуу  УУккррааїїннии

ООффііццііййнниийй  ВВеебб--ссааййтт::
www.sdfm.gov.ua

ККооннттааккттии::

ППоошшттоовваа  ааддрреессаа::
Держфінмоніторинг України,

вул. Білоруська, 24,

04050, м. Київ.

Отримати інформацію можна також

за телефонами:
594-16-01

594-16-00 (т/ф).

e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua


