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Звернення Голови Державної служби 
фінансового моніторингу України 

Черкаського Ігоря Борисовича

Шановні колеги!
Пропонуємо до Вашої уваги 

звіт Державної служби фінансо-
вого моніторингу України за 2015 
рік, що висвітлює основні резуль-
тати діяльності у сфері бороть-
би з легалізацією (відмиванням) 
злочинних доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ням тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового 
знищення.

Слід підкреслити, що злочини з 
відмивання злочинних доходів та 
фінансування тероризму є вкрай 
негативним явищем, що руйнує 
підвалини економіки та фінансо-
вої системи держави, підриває її 
репутаційні основи та інвестицій-
ну складову.

У зв’язку з цим, Держфінмоні-
торингом, як підрозділом фінан-
сової розвідки України, на постій-
ній основі протягом звітного року 
вживались посилені заходи щодо 
реформування системи фінан-
сового моніторингу у наступних 
ключових напрямках:

• приведення законодавства з 
питань фінансового моніторингу 
до світових стандартів;

• удосконалення форм та мето-
дів роботи щодо фінансових роз-
слідувань;

• активізація міжнародного 
співробітництва.

Нагадаю, що на початку 2015 
року набрав чинності новий Закон 
України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення». 
При цьому, вже у серпні минулого 
року, за підтримки Держфінмоні-
торингу та сприяння Координато-
ра проектів Організації безпеки і 
співробітництва в Європі, був ви-
даний науково-практичний ко-
ментар до нього.

З метою імплементації ново-
го Закону Держфінмоніторингом 
спільно з Міністерством фінансів 
України розроблено всі норма-
тивно-правові акти, які необхідні 
для його ефективного виконання.

Важливою подією минулого 
року стало також прийняття Уря-
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дом України за поданням Держ-
фінмоніторингу Стратегії розвитку 
системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення на пері-
од до 2020 року.

В рамках своїх основних функ-
цій, одним із пріоритетних на-
прямків діяльності Держфінмо-
ніторингу стало продовження 
активних дій з розслідування фак-
тів відмивання коштів, одержаних 
від корупційних діянь, розкрадан-
ня та привласнення державних 
коштів та майна, пошуку та бло-
кування активів колишніх україн-
ських високопосадовців.

Слід відмітити, що Держфін-
моніторингом на сьогодні забло-
ковано на рахунках фізичних  та 
юридичних осіб, які мають зв’язок 
з колишнім Президентом України 
та екс-високопосадовцями, ко-
шти в еквіваленті 1,52 млрд. дол. 
США.

Також, Держфінмоніторингом 
проведено значну та результатив-
ну роботу, направлену на вияв-
лення і блокування коштів стосов-
но діяльності осіб, які фінансують 
тероризм (сепаратизм) та осіб, які 
публічно закликають до насиль-
ницької зміни чи повалення кон-
ституційного ладу або зміни меж 
території державного кордону 
України.

Так, тільки у звітному періоді 
Держфінмоніторингом спільно 
з Службою безпеки України зу-
пинено понад 76 мільйонів гри-
вень, призначених для фінан-
сування незаконних збройних 

формувань так званих «ДНР» та 
«ЛНР». 

Поряд з цим, Держфінмоніто-
рингом започатковано роботу 
щодо налагодження конструктив-
ного співробітництва із новоство-
реним Національним антикоруп-
ційним бюро України.

Рік, що минув, ознаменував-
ся значними успіхами на теренах 
міжнародного співробітництва у 
сфері фінансового моніторингу.

Місією Міжнародного валют-
ного фонду (IMF) в рамках пе-
ревірки виконання структурних 
маяків Угоди до Меморандуму 
про економічну та фінансову 
політику засвідчено високий рі-
вень законодавчого забезпечен-
ня системи фінансового моніто-
рингу України та високо оцінено 
роботу Держфінмоніторингу у 
цьому напрямку.

На 48-му Пленарному засіданні 
Комітету експертів Ради Європи 
з оцінки заходів протидії відми-
ванню коштів та фінансуванню 
тероризму (MONEYVAL) делегаці-
єю України представлено Звіт про 
прогрес нашої держави, за резуль-
татами розгляду якого MONEYVAL 
схвалив представлену інформа-
цію та позитивно відзначив за-
ходи, які вживаються Україною у 
сфері фінансового моніторингу.

Крім того, у звітному році у 
Держфінмоніторингу, з метою пе-
ревірки виконання другого етапу 
контрольних показників Плану 
дій щодо лібералізації візового 
режиму з питання боротьби з від-
миванням коштів та фінансуван-
ням тероризму, перебували місії 
експертів Європейського Союзу. 
За підсумками своєї роботи місі-
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ями експертів ЄС позитивно від-
мічено роботу Держфінмоніто-
рингу щодо координуючої ролі в 
системі фінансового моніторингу 
в Україні.

Ми і надалі рішуче налаштова-
ні на конструктивне продовження 
роботи над удосконаленням на-
ціональної системи фінансового 
моніторингу. 

Держфінмоніторинг був, є і буде 
надійним партнером, відкритим 
до співробітництва з відповідни-
ми державними органами, при-

ватним сектором, громадськи-
ми та іншими організаціями, що 
функціонують у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення як в Україні, так і за її 
межами.

З повагою 
Ігор Черкаський 
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• FATF – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відми-
ванням грошей

• MONEYVAL – Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів 
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

• Базовий Закон – Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення»

• ГПУ – Генеральна прокуратура України
• Держфінмоніторинг – Державна служба фінансового моніто-

рингу України
• ДФС – Державна фіскальна служба України
• ЄДР – Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-

ємців
• ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань
• ЄІС – Єдина інформаційна система у сфері запобігання та про-

тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення

• МВС – Міністерство внутрішніх справ України
• НБУ – Національний банк України
• Нацкомфінпослуг – Національна комісія, що здійснює держав-

не регулювання у сфері ринків фінансових послуг
• НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
• ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі
• ПФР – підрозділ фінансової розвідки
• РО – розвідувальні органи
• СБУ – Служба безпеки України
• СЗР – Служба зовнішньої розвідки України

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
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1.1. Роль Держфінмоніторин-
гу в системі запобігання та 
протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження 
зброї масового знищення

Ключовим елементом систе-
ми протидії відмиванню дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення є Дер-
жавна служба фінансового мо-
ніторингу України, як централь-
ний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у 
сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

Функції та повноваження 
Держфінмоніторингу регламен-
туються Законом України «Про 
запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» та 
його положенням.

Відповідно до Положення про 
Державну службу фінансового 
моніторингу України, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.07.2015 
№537, діяльність Держфінмоні-
торингу спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра фінансів 
України. 

Держфінмоніторинг здійснює 
реалізацію державної політи-
ки у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового 
знищення та забезпечує коор-
динацію діяльності державних 
органів у цій сфері.

Одним з основних напрямків 
діяльності Держфінмоніторингу 
є розроблення пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства 
у зазначеній сфері, які реалізу-
ються через Міністерство фінан-
сів України.

Крім того, відповідно до За-
кону України «Про ратифіка-
цію Конвенції Ради Європи 
про відмивання, пошук, арешт 

1. ПРО ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ

Рис. 1.1. Будівля Держфінмоніторингу
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та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та 
про фінансування тероризму» 
Держфінмоніторинг є органом, 
уповноваженим Україною на 
виконання функцій підрозді-
лу фінансової розвідки (ПФР, 
Financial Intelligence Unit, FIU), 
до основних завдань і функцій 
якої відноситься збирання, об-
роблення та проведення аналі-
зу (операційного і стратегічного) 
інформації про фінансові опера-
ції, що підлягають фінансовому 
моніторингу, інші фінансові опе-
рації або інформації, що може 
бути пов’язана з підозрою в ле-
галізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванні тероризму чи 
фінансуванні розповсюдження 
зброї масового знищення.

Важливою складовою діяль-
ності Держфінмоніторингу є 
налагодження конструктивної 
співпраці з міжнародними уста-
новами та іноземними партне-
рами, на які світовою спільно-
тою покладено відповідальність 
за організацію ефективної про-
тидії відмиванню коштів, одер-
жаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг, як підроз-
діл фінансової розвідки України, 
здійснює обмін інформацією з 
іноземними підрозділами фінан-
сової розвідки на партнерських 
принципах відповідно до стату-
ту Егмонтської групи, підрозділів 
фінансових розвідок та відповід-
но до Меморандумів про вза-
єморозуміння. Рис. 1.2. Герб та прапор Держфінмоніторингу 
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1.2. Кадрові питання

Реалізація державної кадрової 
політики в Держфінмоніторин-
гу здійснюється із дотриманням 

вимог Конституції України, за-
конодавства з питань державної 
служби, забезпечення засад за-
побігання і протидії корупції, ін-
ших нормативно-правових актів, 

Голова

Заступник 
Голови

Перший 
заступник Голови

Управління планування, 
виконання бюджету 

бухгалтерського обліку 
та роботи з персоналом

Управління контролю 
та адміністративно-

господарської роботи

Головний спеціаліст 
з питань проведення 
внутрішнього аудиту 

Сектор режиму 
та безпеки 

Сектор організаційно-
аналітичного 

забезпечення роботи 
керівникаДепартамент 

фінансових 
розслідувань 

Департамент 
інформаційних 

технологій 

Державне 
підприємство 

«Експлуатаційно-
майнове управління»

Департамент 
координації 

системи фінансового 
моніторингу 

Юридичне 
управління 

Управління 
міжнародного 

співробітництва 

Навчально-
методичний центр 

Держфінмоніторингу 
України

Рис. 1.3

Рис. 1.4

01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

219 216 206 206 216 202

ДИНАМІКА ФАКТИЧНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ 2011-2015 РОКАХ
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відповідно до яких держава ство-
рює умови для реалізації грома-
дянами права на працю, підго-
товку та перепідготовку кадрів 
відповідно до суспільних потреб. 
На рис. 1.3 наводиться структура 
Державної служби фінансового 
моніторингу України.

Затверджена штатна чисель-
ність Держфінмоніторингу ста-
новить 237 осіб. Станом на 01 
січня 2016 року в Держфінмо-
ніторингу фактично працює 202 
службовця. Динаміка фактичної 
чисельності працівників Держ-
фінмоніторингу у 2011-2016 ро-
ках наведена на рис. 1.4.

Розподіл працівників Держ-
фінмоніторингу за гендерним 
принципом: чоловіки – 78 осіб 
(38,6 %), жінки – 124 особи (61,4 
%). Серед керівного складу 33 
чоловіка та 34 жінки.

За віковим складом праців-
ників Держфінмоніторингу най-
численнішою є вікова група до 
35 років.

Кадровий склад Держфінмо-
ніторингу сформовано з висо-
кокваліфікованих спеціалістів, 
які мають повну вищу освіту. 
Науковий ступінь мають 7 пра-
цівників Держфінмоніторингу, 
з них 4 – мають вчене звання. 
9 працівників Держфінмоніто-
рингу є магістрами державного 
управління.

Протягом 2015 року в Держ-
фінмоніторингу було організо-
вано та проведено 3 конкурсні 
відбори на заміщення вакантних 
посад державних службовців, у 
яких взяли участь 38 осіб. За ре-
зультатами конкурсного відбору 
призначено на вакантні посади 

27 осіб. Також за результатами 
стажування, з інших державних 
органів до Держфінмоніторингу 
було переведено 10 державних 
службовців.

З метою ефективного вико-
ристання кадрового потенці-
алу, професійних вмінь та на-
вичок висококваліфікованих 
спеціалістів в Держфінмоніто-
рингу сформовано кадровий ре-
зерв. У 2015 році до кадрового 
резерву Держфінмоніторингу 
було зараховано 137 спеціаліс-
тів. Протягом 2015 року з кадро-
вого резерву на вакантні посади 
було призначено 10 працівників 
(всі на керівні посади).

З метою набуття практичного 
досвіду, перевірки професійно-
го рівня працівників в Держфін-
моніторингу проводиться стажу-
вання державних службовців, 
за підсумками якого у звітному 
році 22 працівники були переве-
дені на вищі посади.

1.3. Фінансування Держфін-
моніторингу

Фінансування видатків Держ-
фінмоніторингу в 2015 році 
здійснювалося з державного 
бюджету в межах, затвердже-
них Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2015 
рік» бюджетних асигнувань.

У 2015 році відповідно до 
отриманих з державного бюдже-
ту асигнувань Держфінмоніто-
рингом були здійснені видатки в 
сумі 27 401,6 тис. грн. Структура 
використання вказаних коштів 
наведена таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1 

СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ 
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ В 2015 РОЦІ

Напрямок витрат Сума в тис. 
грн.

Виплата  заробітної плати та нарахувань на неї  22 033,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 282,1

Оплата видатків на відрядження 0,0

Утримання Навчально-методичного центру 
Держфінмоніторингу  України 1 780,2

Інші видатки для забезпечення діяльності та функціонування 
Державної інформаційної та інформаційно-аналітичної системи 
Держфінмоніторингу 

2 306,3

Разом 27 401,6



РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ 15

Ро
зд

іл
 2

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

2.1 Розвиток законодавчої бази 
з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення

Протягом 2015 року Держфін-
моніторингом здійснювались 
заходи з розробки пропозицій 
щодо вдосконалення норматив-
но-правових актів у сфері запо-
бігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї 
масового знищення, а також з 
інших питань діяльності Держ-
фінмоніторингу.

6 лютого 2015 року набрав 
чинності прийнятий Верховною 
Радою України 14 жовтня 2014 
року Закон України «Про запо-
бігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінан-
суванню  тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї 
масового знищення» (далі – Ба-
зовий Закон).

З метою реалізації вимог Ба-
зового Закону та приведення у 
його відповідність норматив-
но-правових актів у сфері запо-
бігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінан-
суванню  тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї 

масового знищення, протягом 
2015 року прийнято (перелік 
наводиться у додатках А та Б):

• 12 актів Кабінету Міністрів 
України, розроблених Держфін-
моніторингом;

• 15 наказів Міністерства фі-
нансів України, в тому числі 14 
розроблених Держфінмоніто-
рингом та 1 Міністерством фі-
нансів України;

• 9 спільних наказів Міністер-
ства фінансів України з іншими 
регуляторами, в тому числі 8 
розроблених Держфінмоніто-
рингом та 1 Міністерством фі-
нансів України;

• 25 актів державних регу-
ляторів (3 накази Міністерства 
фінансів України, 6 наказів Мі-
ністерства юстиції України, 4 
накази Міністерства інфра-
структури України, 7 постанов 
Правління Національного банку 
України, 3 рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та 2 розпоря-
дження Національної комісії, 
що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових 
послуг).

Водночас, Держфінмоніторин-
гом протягом 2015 року прийня-
то 168 наказів та 6 розпоряджень 
організаційно-розпорядчого ха-
рактеру, погоджено 66 проек-
тів нормативно-правових актів, 
розроблених іншими державни-
ми органами, з яких до 6 проек-
тів надано зауваження та пропо-
зиції.

2. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
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3.1. Загальна динаміка отри-
маних повідомлень

 Згідно із Базовим Законом, 
суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу подають до Держ-
фінмоніторингу інформацію про 
фінансові операції, які відповід-
но до законодавства підлягають 
обов’язковому фінансовому моні-
торингу або щодо яких є підозри у 

причетності до відмивання коштів 
та/або фінансування тероризму.  

Всього з початку експлуатації 
інформаційно-аналітичної систе-
ми Держфінмоніторингу отрима-
но та оброблено 15 222 076 пові-
домлень про фінансові операції, 
що підлягають фінансовому мо-
ніторингу, з яких 4 391 834 по-
відомлення протягом 2015 року 
(рис. 3.1).

Слід відмітити, що у 2015 році 
Держфінмоніторингом взято на 
облік 4 357 117 повідомлень про 

фінансові операції, що на 238,4 % 
більше, ніж у 2014 році (рис. 3.2).

3. СТАТИСТИКА  
ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
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Рис. 3.1

ДИНАМІКА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ В 2011-2015 РОКАХ
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3.2. Динаміка отриманих по-
відомлень в розрізі суб’єктів 
первинного фінансового моні-
торингу

Найбільш активними в систе-
мі звітування, в розрізі суб’єктів 
первинного фінансового моніто-
рингу, є банківські установи, які 

надсилають основну частину по-
відомлень про операції, що підля-
гають фінансовому моніторингу. 

Протягом 2015 року від бан-
ківських установ було отримано 
99,0 % від загальної кількості по-
відомлень про фінансові операції 
(рис. 3.3).

Рис. 3.2

ДИНАМІКА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ В 2014-2015 РОКАХ

ДИНАМІКА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ 
БАНКІВСЬКИМИ ТА НЕБАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ В 2011-2015 РОКАХ
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Рис. 3.3
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Також, слід зазначити, що пито-
ма вага помилок у повідомленнях 
складає лише 0,8 % від загальної 
кількості отриманих Держфінмо-
ніторингом у 2015 році повідо-
млень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідо-
млень про фінансові операції, ко-
ректно поданих суб’єктами пер-
винного фінансового моніторингу 
до Держфінмоніторингу протягом 
2015 року складає 99,2 % від за-
гальної кількості повідомлень.

У 2015 році кількість повідо-
млень про фінансові операції, 
що були отримані та взяті на об-
лік Держфінмоніторингом від 
небанківських установ в елек-
тронному вигляді збільшилась 
порівняно з 2014 роком на 23,2 
% та складає 98,7 % від загаль-
ної кількості поданих до Держ-
фінмоніторингу зазначеною ка-
тегорією суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу пові-
домлень (табл. 3.1).

Серед небанківських установ 
найбільш активним у поданні по-
відомлень є страховий сектор. 
Питома вага таких повідомлень у 
загальному обсязі взятих на облік 
повідомлень про фінансові опера-
ції, що надійшли до Держфінмоні-
торингу від небанківського сектору, 
склала 67,4 % (табл. 3.2, рис. 3.4). 

Розподіл прийнятих на облік в 
звітному році повідомлень в роз-
різі ознак фінансового моніторин-
гу має такий вигляд (рис. 3.5):

• за ознаками обов’язкового 
моніторингу – 88,9 % (3 873 967);

• за ознаками внутрішнього 
моніторингу – 9,4 % (407 462);

• за ознаками обов’язкового та 
внутрішнього моніторингу – 1,5 % 
(67 888);

• фінансові операції, що надій-
шли на запит щодо відстеження 
(моніторингу) фінансових опера-
цій – 0,2 % (7 800).

Відповідно до пункту 1 части-
ни другої статті 6 Базового Закону 
суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу зобов’язані стати на об-
лік у Держфінмоніторингу. Станом 
на 01.01.2016 на облік у Держфінмо-
ніторингу стали 24 327 (у тому числі 
11 122 відокремлених підрозділи) 
суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу (табл. 3.3, рис. 3.6).

Тип установи Кількість повідомлень 
в електронному вигляді

Кількість повідомлень 
в паперовому вигляді

Банківські 
установи 4 312 637  – 

Небанківські 
установи 43 889 591

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, 
ВЗЯТИХ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ, 

В РОЗРІЗІ ТИПІВ ПОДАННЯ СТАНОМ НА 01.01.2016 РОКУ

Таблиця 3.1
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ПИТОМА ВАГА ПОВІДОМЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ВІД НЕБАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

ТА ВЗЯТІ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ПРОТЯГОМ 2015 РОКУ

Таблиця 3.2

Тип установи Кількість Питома вага

Страхові установи 29 991 67,4 %

Інші суб’єкти господарювання, що надають 
фінансові послуги 2 632 5,9 %

Професійні учасники фондового ринку 11 315 25,4 %

Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї 300 0,7 %

Нотаріуси 31 0,1 %

Інші суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу 211 0,5 %

ПИТОМА ВАГА ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ ВЗЯТІ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ 
У 2015 РОЦІ,  ЗА ВИДАМИ СУБ’ЄКТІВ НЕБАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Рис. 3.4

Страхові установи
67,4 %

Інші суб’єкти 
первинного 
фінансового 
моніторингу
0,5%

Нотаріуси
0,1%

Суб’єкти 
господарювання, 
які проводять лотереї
0,7%

Професійні учасники 
фондового ринку
25,4%

Інші суб’єкти 
господарювання, 
що надають 
фінансові послуги
5,9%
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ДИНАМІКА ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В РОЗРІЗІ ОЗНАК 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В 2014-2015 РОКАХ

 
ПИТОМА ВАГА СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, 

ЩО СТАЛИ НА ОБЛІК В ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ 
СТАНОМ НА 01.01.2016 РОКУ  

Рис.3.5

Таблиця 3.3* дані без урахування відокремлених підрозділів 

Тип суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу Кількість* Питома вага

Банківські установи 119 0,9 %

Учасники ринку фінансових послуг 3188 24,1 %

Професійні учасники ринку цінних паперів 1 736 13,2 %

Товарні біржі 319 2,4 %

Оператори поштового зв'язку 6 0,1 %

Спеціально визначені суб'єкти первинного 
фінансового моніторингу 7 837 59,3 %

З ознаками   обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу 

Відстеження (моніторинг)  фінансових операцій

З ознаками обов’язкового фінансового моніторингу

З ознаками внутрішнього фінансового моніторингу

8579

2014 2015

12 167
4 478

490 617

780 234

7 019

312 898

653 645
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ПИТОМА ВАГА СУБ`ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, 
ЯКІ СТАЛИ НА ОБЛІК У ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ У РОЗРІЗІ ВИДІВ 

Рис. 3.6

Учасники ринку 
фінансових послуг 
24,1%

Професійні учасники 
ринку цінних паперів 
13,2% Банківські установи 

0,9 %

Товарні біржі 
2,4 %

Оператори 
поштового 
зв’язку 
0,1%

Спеціально визначені 
суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу 
59,3 %
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4.1. Процес аналізу інформації

 Держфінмоніторинг згідно з 
повноваженнями на постійній 
основі здійснює збирання, об-
роблення та аналіз інформації 
про фінансові операції, що під-
лягають фінансовому моніто-
рингу, інші фінансові операції 
або інформації, що може бути 
пов’язана з підозрою у легалізації 
(відмиванні) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансу-
ванні тероризму чи фінансуванні 
розповсюдження зброї масового 
знищення. 

Інформація для аналізу надхо-
дить від: 

• суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу;

• правоохоронних органів;

• суб’єктів державного фінан-
сового моніторингу та інших дер-
жавних органів;

• підрозділів фінансових розві-
док іноземних країн.

Держфінмоніторингом здій-
снюється комплексний аналіз 
отриманої інформації та вияв-
лення сумнівних фінансових 
операцій в державному і комер-
ційному секторі економіки із за-
лученням фінансових та нефінан-
сових посередників.

Первинна обробка та аналіз 
інформації здійснюється в аналі-
тичному сегменті Єдиної інфор-
маційної системи фінансового 
моніторингу.

Всі отримані повідомлення, 
що надходять до сховища Держ-
фінмоніторингу, розподіляються 

4. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДИНАМІКА ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В РОЗРІЗІ ОЗНАК 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В 2010-2015 РОКАХ

Рис. 4.1

2010
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2012

2013

2014

2015

Сформовані досьє, шт.

1951

1970

1999

1896

1841

1706
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за ступенем ризику та підляга-
ють ґрунтовному аналізу з ура-
хуванням всієї наявної інфор-
мації. За результатами такого 
аналізу створюються досьє для 
проведення фінансового розслі-
дування.

Так, протягом 2015 року для ак-
тивної роботи було відібрано 280 
525 повідомлень про фінансові 
операції, що стали базою для фор-
мування 1 951 досьє (рис. 4.1). 

Кожне досьє аналізується на 
предмет виявлення підстав вва-
жати, що фінансова операція 
може бути пов’язана з легалі-
зацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванням тероризму та фі-
нансуванням розповсюджен-
ня зброї масового знищення чи 
пов’язана із вчиненням іншого 
діяння, визначеного Криміналь-
ним кодексом України.

Держфінмоніторинг здійснює 
аналіз фінансових операцій, 
який заснований на ризикоо-
рієнтованому підході з ураху-
ванням міжнародного досвіду 
боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів та фінансуван-
ням тероризму.

В порівнянні з попереднім 2014 
роком кількість повідомлень про 
фінансові операції, що стали ба-
зою для формування досьє, зрос-
ла на 39,7% або на 79 701 повідо-
млення.

За результатами опрацюван-
ня досьє у 2015 році до право-
охоронних органів передано 686 
узагальнених та додаткових уза-
гальнених матеріалів, у т.ч. 364 
узагальнені матеріали та 322 до-
даткові узагальнені матеріали.

4.2. Зупинення фінансових 
операцій

Базовий Закон передбачає пра-
во Держфінмоніторингу щодо зу-
пинення фінансових операцій. 
Порядок прийняття Державною 
службою фінансового моніторин-
гу України рішення про зупинення 
фінансових операцій затвердже-
но наказом Міністерства фінансів 
України від 28.12.2015 №1200, 
що зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 22.01.2016 за 
№123/28253. 

Відповідно до частини п’ятої 
статті 17 Базового Закону, загаль-
ний строк зупинення фінансових 
операцій не може перевищувати 
30 робочих днів.

Відповідно до затвердженого 
Порядку Держфінмоніторинг при-
ймає відповідні рішення та дору-
чення про зупинення фінансових 
операцій:

• про подальше зупинення фі-
нансової операції у випадках, вста-
новлених частинами другою та 
п’ятою статті 17 Базового Закону;

• про зупинення видаткових 
операцій за рахунками клієнтів 
(осіб) відповідно до частин третьої 
та п’ятої статті 17 Базового Закону;

• про скасування свого рішен-
ня щодо зупинення видаткових 
операцій відповідно до частини 
п’ятої статті 17 Базового Закону;

• щодо зупинення/поновлення 
суб’єктом первинного фінансово-
го моніторингу проведення або 
забезпечення моніторингу фінан-
сової операції відповідної особи 
на виконання запиту уповнова-
женого органу іноземної держави 
– відповідно до частини третьої 



АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ24
Ро

зд
іл

 4

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

статті 23 Базового Закону.
Протягом 2015 року Держфін-

моніторингом на виконання ста-
тей 17, 23 Базового Закону під-
готовлено та направлено 3 311 
рішень та надано 2 доручення 
про зупинення фінансових опера-
цій, зокрема:

• в порядку частини другої статті 
17 Базового Закону – 234 рішення;

• в порядку частини третьої 
статті 17 Базового Закону – 1 676 
рішень;

• в порядку частини п’ятої статті 
17 Базового Закону – 1 401рішення;

• в порядку частини третьої 
статті 23 Базового Закону – 2 до-
ручення.

4.3. Фінансові розслідування

У 2015 році особлива увага при-
ділялась фінансовим розсліду-
ванням пов’язаним з:

• колишнім Президентом Укра-
їни, його близькими, посадовця-
ми колишнього Уряду країни та 
пов’язаними з ними особами;

• фінансуванням тероризму 
або проведених за участю осіб, 
які публічно закликають до на-
сильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або зміни 
меж території чи державного кор-
дону України;

• розкраданням, привласнен-
ням бюджетних коштів та інших 
державних активів;

• розкраданням коштів банків-
ських установ;

• діяльністю «конвертаційних» 
центрів та підприємств з ознака-
ми фіктивності, задіяних у легалі-
зації (відмиванні) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом;

• незаконним перерахуванням 
та переміщенням коштів за кордон;

• кіберзлочинами; 
• з цінними паперами та борго-

вими зобов’язаннями;
• з шахрайством у сфері страхо-

вої діяльності.

Фінансові розслідування по-
в’язані з колишнім Президентом 
України, його близькими, по-
садовцями колишнього Уряду 
країни та пов’язаними з ними 
особами

Держфінмоніторингом продо-
вжується активна робота стосовно 
розслідування фактів відмивання 
коштів, одержаних від корупцій-
них діянь, розкрадання та при-
власнення державних коштів та 
майна колишнім Президентом 
України, його близькими, поса-
довцями колишнього Уряду краї-
ни та пов’язаними з ними особа-
ми, а також щодо осіб, причетних 
до організації умисного масового 
вбивства людей. 

Так, протягом 2015 року фінан-
совою розвідкою України підго-
товлено та направлено до право-
охоронних органів 128 матеріалів 
(7 узагальнених та 121 додаткових 
узагальнених матеріали) стосовно 
фінансових операцій, проведених 
за участю колишніх високопоса-
довців, у тому числі до:

• ГПУ – 5 узагальнених матеріа-
лів та 119 додаткових узагальнених 
матеріалів;

• ДФС – 1 узагальнений матеріал;
• МВС – 1 додатковий узагальне-

ний матеріал;
• СБУ  – 1 узагальнений матеріал та 

1 додатковий узагальнений матеріал.
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У вказаних матеріалах сума фі-
нансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з:

• легалізацією коштів, становить 
15,19 млрд. грн.;

• учиненням іншого злочину, 
визначеного Кримінальним ко-
дексом України, становить 5,22 
млрд. гривень.

За весь час проведення розслі-
дувань (березень 2014 – грудень 
2015 років) стосовно фінансових 
операцій, проведених колишніми 
високопосадовцями, підготовлено 
та направлено до правоохоронних 
органів України 396 (79 узагальне-
них та 317 додаткових узагальне-
них матеріали)  матеріалів.

Сума фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з легаліза-
цією доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, за цими матеріала-
ми становить 163,0 млрд. грн., а 
сума фінансових операцій, які мо-
жуть бути пов’язані з учиненням 
іншого злочину, становить 16,3 
млрд. гривень.

За результатами вжитих за-
ходів Держфінмоніторингом за 
час проведення розслідувань за-
блоковано на рахунках фізичних 
та юридичних осіб, які мають 
зв’язок з Януковичем В.Ф. та ко-
лишніми високопосадовцями ко-
шти в еквіваленті 1,52 млрд. дол. 
США, в т.ч.:

• грошових коштів на суму 1,7 
млрд. грн., 229,9 млн. дол. США, 
18,1 млн. євро та 21,7 млн. рос. 
рублів;

• дорогоцінних металів (золота 
та срібла) загальною вартістю 3,0 
млн. гривень;

• цінних паперів на суму 2,6 
млрд. грн. та 1,0 млрд. дол. США.

Крім того, окрема увага Держ-
фінмоніторингом приділяється 
пошуку та блокуванню активів ко-
лишніх високопосадовців за кор-
доном.

Так, за час проведення розслі-
дувань, підрозділами фінансо-
вих розвідок інших країн повідо-
млено про замороження активів 
колишніх високопосадовців та 
пов’язаних з ними осіб на загаль-
ну суму 107,2 млн. дол. США, 15,9 
млн. євро та 135,0 млн. швей-
царських франків, зокрема в на-
ступних країнах: Австрія, Вели-
кобританія, Латвія, Кіпр, Італія, 
Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідер-
ланди.

Фінансові розслідування по-
в’язані з фінансуванням теро-
ризму або проведених за участю 
осіб, які публічно закликають до 
насильницької зміни чи повален-
ня конституційного ладу або змі-
ни меж території чи державного 
кордону України

Одним з пріоритетних на-
прямків, на яких акцентує свою 
діяльність Держфінмоніторинг, 
є визначення і блокування ко-
штів, пов’язаних з діяльністю 
осіб, які фінансують тероризм 
та осіб, які публічно закликають 
до насильницької зміни чи по-
валення конституційного ладу 
або зміни меж території чи 
державного кордону України. З 
огляду на це, Держфінмоніто-
рингом за 2015 рік підготовлено 
48 матеріалів (39 узагальнених 
матеріалів та 9 додаткових уза-
гальнених матеріалів) стосовно 
фінансових операцій, які можуть 
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бути пов’язані з фінансуванням 
тероризму або проведених за 
участю осіб, які публічно закли-
кають до насильницької зміни 
чи повалення конституційного 
ладу або зміни меж території чи 
державного кордону України та 
направлено до правоохоронних 
органів:

• ГПУ – 2 узагальнені матеріали;
• МВС – 3 узагальнені матеріали;
• СБУ – 33 узагальнені матеріали 

та 9 додаткових узагальнених мате-
ріалів;

• Служби зовнішньої розвідки 
– 1 узагальнений матеріал.

З них, за 2015 рік 45 матеріалів, 
підготовлені з урахуванням ін-
формації Служби безпеки України 
та Міністерства внутрішніх справ 
України, наданої в 127 листах, з 
питань протидії фінансуванню те-
рористичних та сепаратистських 
проявів в Україні, а також участі у 
протиправних діях посадових осіб 
органів влади та місцевого само-
врядування державного і місце-
вого рівнів. 

У переданих матеріалах:
• сума фінансових операцій, 

які можуть бути пов’язані з лега-
лізацією коштів, становить 387,5 
млн. грн.;

• сума фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з учинен-
ням іншого злочину, визначеного 
КК України, становить 1 487 млн. 
гривень.

За результатами вжитих захо-
дів, Держфінмоніторингом протя-
гом вказаного періоду виявлено 
та заблоковано кошти за фінансо-
вими операціями, що пов’язані з 
фінансуванням тероризму, а та-
кож діями, що спрямовані на на-

сильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або зміну 
меж території чи державного кор-
дону України, на загальну суму 
110 млн. грн., 715,1 тис. доларів 
США, 206,6 тис. євро, 3,0 млн. рос. 
рублів.

Найбільш поширеними інстру-
ментами в схемах фінансування 
тероризму (сепаратизму) є: 

• надання фінансової допомоги; 
• договори відступлення прав 

вимоги;
• купівля товарів на тимчасово 

окупованій території;
• використання благодійних ор-

ганізацій; 
• підставні особи.
В ході аналізу, виявлено наступні 

способи фінансування терористич-
ної (сепаратистської) діяльності:

• залучення коштів фізичних 
осіб для фінансування терористич-
ної (сепаратистської) діяльності; 

• перерахування грошових ко-
штів на карткові рахунки фізичних 
осіб, які здійснюють терористичну 
(сепаратистську) діяльність; 

• вимагання фінансової допо-
моги у суб’єктів господарської ді-
яльності так званими високопоса-
довцями «ДНР» та «ЛНР»; 

• використання «конвертацій-
них» центрів; 

• збір коштів у соціальних мере-
жах під виглядом благодійної до-
помоги групою фізичних осіб;

• перерахування грошових ко-
штів за допомогою електронних 
платіжних систем на адресу під-
ставних осіб.

Приклад 1
За інформацією правоохорон-

них органів низкою фізичних осіб 
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здійснюються фінансові операції, 
які можуть бути пов’язані з фінан-
суванням сепаратистської та теро-
ристичної діяльності на тимчасово 
окупованих територіях (рис. 4.2).

Так званий високопосадовець 
«ЛНР», здійснював перекази ко-
штів у значних розмірах на рахун-
ки близьких родичів (дружини та 
батька) у банківських установах. 
Кошти в подальшому знімались 
готівкою і направлялись на фінан-
сування діяльності «ЛНР».

Виявлені фінансові потоки, в яких 
сума проведених фінансових опера-
цій, пов’язаних з так званими висо-
копосадовцями «ЛНР», значно пе-
ревищила отримані ними доходи.

За результатами проведеного 
аналізу виявлено залишки на ра-
хунках пов’язаних осіб, сума за-
блокованих коштів склала в екві-
валенті 9,3 млн. гривень.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.

Приклад 2
За інформацією правоохо-

ронних органів низкою осіб, які 
пов’язані з так званими високопо-
садовцями «ДНР», здійснювались 
фінансові операції з фінансування 
сепаратистської та терористичної 
діяльності на тимчасово окупова-
них територіях (рис. 4.3).

Група фізичних осіб, так звані 
високопосадовці «ДНР», здійсни-
ли переказ коштів підконтрольних 
підприємств на власні рахунки у 
банківських установах або на ра-
хунки пов’язаних з ними фізичних 
осіб. Кошти в подальшому зніма-
лись готівкою і направлялись на 
фінансування діяльності «ДНР».

За результатами проведеного 

Рис. 4.2
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аналізу виявлено здійснення фі-
зичними особами, пов’язаними з 
так званими високопосадовцями 
«ДНР», фінансових операцій, що 
не відповідають офіційно заде-
кларованим доходам.

Залишки коштів на рахунках 
склали 28,6 тис. грн., 15,2 тис. дол. 
США та 10,1 тис. євро.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.

Фінансові розслідування по-
в’язані із розкраданням, при-
власненням бюджетних коштів 
та інших державних активів

За результатами здійсненого 
аналізу інформації про фінансо-
ві операції, пов’язаних із можли-
вим розкраданням бюджетних 
коштів, Держфінмоніторингом 

було підготовлено та направле-
но до правоохоронних органів 65 
узагальнених матеріалів та додат-
кових узагальнених матеріалів, 
в тому числі 50 – з урахуванням 
інформації, отриманої від право-
охоронних органів.

У переданих матеріалах міс-
титься аналіз 17 880 фінансових 
операцій, в загальній сумі яких 29 
% складають залучені державні 
кошти, половина з яких підозрю-
ється в легалізації.

Передані матеріали пов’язані із 
розкраданням бюджетних коштів 
вчинених шляхом:

• нецільового або нераціональ-
ного їх використання;

• «транзитного» перерахуван-
ня державних коштів через рахун-
ки інших юридичних осіб та по-
дальшого їх зняття готівкою; 

• «транзитного» перерахуван-

Рис. 4.3
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ня державних коштів через рахун-
ки інших юридичних осіб на ра-
хунки фізичних осіб та подальшої 
їх легалізації;

• купівлі інвестиційних серти-
фікатів з подальшим обготівкову-
ванням.

Інструменти, які використову-
вались:

• отримання готівки через POS-
термінали та банкомати;

• отримання готівки з викорис-
танням платіжних карток;

• розподіл коштів, згідно алго-
ритму, за електроенергію;

• укладання договорів позики/
фінансової допомоги;

• укладання договорів купівлі 
– продажу житла на вторинному 
ринку;

• інвестиційні сертифікати;
• розрахунки за скретч картки 

та припейд – продукцію;
• виплата авторської винагороди;
• розрахунки за послуги, факт 

надання яких складно перевірити.
Найпоширеніші способи роз-

крадання та відмивання коштів 
державних підприємств:

• державним підприємством 
перераховуються кошти на ко-
ристь підприємств (переможців 
тендерів), які пов’язані з керівни-
цтвом державного підприємства. 
В подальшому кошти перерахову-
ються на користь фіктивних ком-
паній для обготівковування;

• новостворений суб’єкт госпо-
дарювання, який не має найма-
них працівників та виробничих 

Рис. 4.4
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потужностей, отримує грошові 
кошти від державного підприєм-
ства, частина яких направляється 
на користь посередників для ви-
конання умов тендеру, інша час-
тина обготівковується або пере-
водиться на рахунки посадових 
осіб державного підприємства та 
пов’язаних з ними осіб або під-
приємств;

• отримані грошові кошти від 
державного підприємства за то-
вари, роботи, послуги, в подаль-
шому дробляться та розпоро-
шуються серед значної кількості 
підприємств з ознаками фіктив-
ності з призначенням платежу: фі-
нансова допомога, цінні папери, 
переведення боргу з кінцевим об-
готівковуванням;

• державним підприємством 
перераховуються кошти на ко-
ристь суб’єкта господарювання 
без фактичного постачання това-
рів та надання послуг.

Приклад 3
Виявлено схему незаконно-

го привласнення державних ко-
штів, за сприяння посадової осо-
би державного підприємства, з їх 
подальшою легалізацією шляхом 
«конвертації» у готівку (рис. 4.4).

Банківською установою, в якій 
відкрито рахунок державно-
му підприємству, повідомлено 
Держфінмоніторинг про числен-
ні списання коштів з рахунку при 
тому, що відносно ДП «О» пору-
шено провадження у справі про 
банкрутство.

ДП «О», за сприянням посадо-
вої особи, перераховано кошти на 
рахунок ТОВ «А» у сумі 16,2 млн. 
грн. за роботи, послуги, сіль та на 

рахунок ТОВ «З» кошти у сумі 6,0 
млн. грн. за труби.

ТОВ «З» частину отриманих 
державних коштів направлено 
трьома рівними платежами по 
160,0 тис. грн. в якості фінансової 
допомоги на карткові рахунки фі-
зичних осіб, одна з яких належа-
ла Голові правління державного 
підприємства «О», якими знято 
готівкою через банкомати та бан-
ківські каси.

ТОВ «А» отримані кошти части-
нами перераховано на рахунки 
групи підприємств у сумі 9,9 млн. 
грн. в оплату за рибу, сіль, побуто-
ву хімію та на користь нерезиден-
та – ООО «У» (Російська Федера-
ція) у сумі еквівалентній 0,8 млн. 
грн. в оплату за труби.

Крім того, кошти у загальній 
сумі 5,7 млн. грн. ТОВ «А» перера-
ховано на рахунок громадянина 
Ф (1,8 млн. грн.) та додаткові пла-
тіжні карти до його рахунку від-
криті на ім’я громадянина К (3,2 
млн. грн.) та Голови правління ДП 
«О» (0,7 млн. грн.). В подальшому 
кошти з платіжних карт знято го-
тівкою через мережу банкоматів.

ДП «О» та ТОВ «А» мають спіль-
ну адресу реєстрації.

ТОВ «А» та ТОВ «З», що задіяні 
у схемі розкрадання державних 
коштів з подальшою їх конвер-
тацією в готівку, мають ознаки 
фіктивності (одноособовий за-
сновницький склад, не деклару-
ють валових доходів, не сплачу-
ють податків, мають податковий 
борг та незначний статутний ка-
пітал).

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.



АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 31

Ро
зд

іл
 4

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

Фінансові розслідування по-
в’язані з розкраданням коштів 
банківських установ

Банківська сфера, завдяки різ-
номанітності фінансових послуг 
та інструментів, клієнтської бази 
і акумуляції залучених коштів, є 
привабливим об’єктом для засто-
сування шахрайських схем.

У більшості випадків злочинна 
діяльність при проведенні роз-
рахункових, депозитних та кре-
дитних операцій здійснюється за 
участю співробітників банків, зо-
крема посадових осіб банківських 
установ.

Держфінмоніторингом за 2015 
рік підготовлено 26 матеріалів 
(9 узагальнених матеріалів та 17 
додаткових узагальнених мате-
ріалів) стосовно фінансових опе-
рацій, проведених у банківських 
установах, які визнано неплато-
спроможними, а також фінансо-
вих операцій власників істотної 
участі та керівництва таких банків, 
та передано до правоохоронних 
органів:

• ГПУ – 4 узагальнені матеріа-
ли та 13 додаткових узагальнених 
матеріалів щодо 4 банків;

• СБУ – 3 узагальнені матеріали 
та 1 додатковий узагальнений ма-
теріал щодо 3 банків;

• МВС – 1 узагальнений матері-
ал та 1 додатковий узагальнений 
матеріал щодо 2 банків;

• ДФС – 1 узагальнений матері-
ал та 2 додаткові узагальнені ма-
теріали щодо 1 банку.

Основними інструментами, які 
використовуються в схемах роз-
крадання та легалізації коштів, 
отриманих внаслідок їх викрадан-

ня з банківських установ, є: 
• «сміттєві» цінні папери (акції, 

векселі);
• боргові зобов’язання підпри-

ємств з ознаками фіктивності;
• переведення права вимоги;
• конвертування коштів у готівку.
Найпоширеніші способи розкра-

дання коштів банківських установ:
• видача банківськими уста-

новами кредитів позичальникам 
афілійованим із власниками бан-
ківських установ;

• видача банківськими устано-
вами кредитів підприємствам з 
ознаками фіктивності;

• виведення майна з під заста-
ви шляхом переведення права 
власності на третіх осіб;

• виведення коштів через ко-
респондентські рахунки в інозем-
них банках.

Приклад 4
При проведенні аналізу фінан-

сових операцій Держфінмоніто-
рингом виявлено «карусельну» 
схему, що дозволила здійснити 
псевдо продаж контрольного па-
кету акцій Банку «В» протягом 
одного дня з використанням під-
приємств з ознаками фіктивності 
(рис. 4.5). 

Встановлено, що Банком «В» 
протягом одного дня надані І гру-
пі компаній – новостворених під-
приємств, кредити під заставу 
товарів, які будуть в подальшому 
придбані, на загальну суму 2,3 
млрд. грн. Того ж дня, зазначені 
кошти були переведені на рахун-
ки ІІ групи компаній, які в свою 
чергу перерахували зазначені ко-
шти на користь ІІІ групи компаній.

Всі вищезазначені групи ком-
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паній перебували під контролем 
громадянина К та мають ознаки 
фіктивності.

В той же день ІІІ групою ком-
паній кошти перераховані на 
користь громадян О та С у якос-
ті оплати за контрольний пакет 
(80%) акцій банку «В».

Громадянами О та С отримані 
кошти в сумі 2,0 млрд. грн. були 
використані для погашення влас-
ної заборгованості та заборгова-
ності підконтрольних підприємств 
перед Банком «В» за кредитами 
наданими раніше.

Внаслідок проведення вказаної 
оборудки фактично відбулося пе-
реведення боргу з громадян О та С 
і підконтрольних їм підприємств на 
фіктивні компанії громадянина Н.

На даний час у Банка «В» від-
кликано банківську ліцензію та 

розпочато процедуру ліквідації.
За даними фактами правоохо-

ронними органами здійснюється 
розслідування. 

Фінансові розслідування по-
в’язані з діяльністю «конверта-
ційних» центрів та підприємств з 
ознаками фіктивності, задіяних у 
легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом

Протягом 2015 року, Держфін-
моніторингом підготовлено та 
передано до правоохоронних ор-
ганів України 130 узагальнених та 
додаткових узагальнених матері-
алів, зокрема 99 узагальнених та 
31 додатковий узагальнений ма-
теріал (самостійних – 16, за лис-
тами – 15), пов’язаних із зняттям 
готівкових коштів.

Рис. 4.5
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В фінансових операціях, що уві-
йшли до зазначених матеріалів, 
найбільш розповсюдженими під-
ставами для зняття коштів готів-
кою стали наступні:

• видача коштів – 63,24 %; 
• закупівля сільськогосподар-

ської продукції – 23,55 %;
• цінні папери – 5,46 %; 
• закупівля товарів/оплата по-

слуг –  5,07 %; 
• фінансова допомога/позика – 

2,51 %;
• інші цілі (видача кредиту, ви-

дача коштів з карткового рахунку, 
за металобрухт) – 0,17 %. 

Приклад 5
Виявлено схему руху грошових 

коштів по переведенню безготів-
кових коштів у готівку (рис. 4.6). 

Так, кошти, що надходили від I 

групи компаній на рахунки II гру-
пи компаній (21 підприємство), в 
подальшому перераховувались 
на карткові рахунки 20 фізичних 
осіб та знімались ними готівкою.

Загальна сума коштів переве-
дених у готівку та перерахованих 
на карткові рахунки складає 278,3 
млн. гривень.

Переважна більшість підпри-
ємств, з рахунків яких знімались 
готівкові кошти, зареєстровані в 
один період часу, мають мізерні 
статутні капітали (від 100 до 3 000 
гривень) та одноосібний засно-
вницько-посадовий склад. Інфор-
мація про задекларовані валові 
доходи та сплачені податки від-
сутня.

Фізичні особи-власники картко-
вих рахунків є засновниками вка-
заних підприємств. Зазначені осо-

Рис. 4.6
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би не мають відповідних статків, 
зважаючи на відсутність отрима-
них доходів та права власності на 
майно.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.

Фінансові розслідування по-
в’язані із незаконним перераху-
ванням та переміщенням коштів 
за кордон

З метою запобігання непро-
дуктивному відпливу фінансових 
ресурсів за межі України, Держ-
фінмоніторингом проведено ана-
ліз фінансових операцій в резуль-
таті якого було виявлено підозри 
щодо незаконного перерахування 
коштів за кордон на загальну суму 
16 711,83 млн. грн. Відомості про 
зазначені фінансові операції було 
передано у складі 20 узагальне-
них матеріалів та 6 додаткових 
узагальнених матеріалів за те-
матикою «незаконне виведення 
грошових коштів за кордон» до 
Генеральної прокуратури Украї-
ни, Державної фіскальної служби 
України, Міністерства внутрішніх 
справ України та Служби безпеки 
України.

Крім того, за 2015 рік митними 
органами України виявлено спро-
би незаконного переміщення че-
рез митний кордон України:

• валютних цінностей (україн-
ських гривень, доларів США, ка-
надських доларів, фунтів стерлін-
гів, російських рублів, польських 
злотих (в еквіваленті 77,85 млн. 
грн.));

• дорогоцінних металів – срібла 
неправильних форм та розмірів 

загальною вагою 14,79 кг, золота 
999,99 проби у зливках загальною 
вагою 3,00 кг (в еквіваленті 2,58 
млн. грн.);

• дорогоцінного каміння орга-
ногенного походження – бурш-
тин у сировині та виробах загаль-
ною вагою 462,61 кг (166,48 кг 
– на суму 11,37 млн. грн., вартість 
296,13 кг – буде визначено митни-
ми органами додатково);

• 3 транспортних засобів, які 
виступали, як засоби переміщен-
ня товарно-матеріальних ціннос-
тей через митний кордон, загаль-
ною вартістю 0,39 млн. грн.

Відносно 182 фізичних осіб (94 
громадян України та 88 інозем-
них громадян), складено про-
токоли про порушення митних 
правил. Дорогоцінне каміння 
– бурштин у сировині, вироби з 
нього, дорогоцінні метали (срі-
бло та золото) та транспортні за-
соби вилучено.

В схемах використовувались 
наступні методи:

• переміщення фізичними осо-
бами готівкової валюти у великих 
обсягах («кеш-кур’єри»);

• оплата імпортних контрактів 
без фактичної поставки товару на 
митну територію України;

• придбання товарів за завище-
ними цінами;

• імпорт продукції за заниже-
ним рівнем вартості.

Приклад 6
Виявлено схему, направлену 

на виведення коштів за кордон 
за фіктивними контрактами, які 
укладено українськими фіктивни-
ми підприємствами з компанія-
ми-нерезидентами (рис. 4.7).
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Так, Підприємством «А» та 
Підприємством «Б» укладено 
14 однотипних контрактів ку-
півлі-продажу метало-черепиці 
з компаніями-нерезидентами 
«X» (Великобританія) та «Y» (Па-
нама). У всіх випадках оплата 
за товар здійснювалась у вигля-
ді 100% попередньої оплати на 
рахунки компаній-нерезидентів 
«X» та «Y», які відкрито у латвій-
ському банку, на загальну суму 
1,9 млн. дол. США.

Джерелом походження коштів 
на рахунках Підприємства «А» 
та Підприємства «Б», за рахунок 
яких було придбано валюту, були 
надходження від Підприємства 
«В» на загальну суму 78,5 млн. 
гривень.

Згідно з інформацією, отри-

маною від правоохоронних 
органів, паспорт, який було 
пред’явлено банківській уста-
нові керівником Підприємства 
«А» та Підприємства «Б», є 
підробленим, так як належить 
померлій людині. Крім того, 
Підприємства «А», «Б» та «В» 
містять ознаки «фіктивності», 
а саме: одноосібний посадово-
засновницький склад, мізерні 
статутні капітали, не здійсню-
ють декларування валового до-
ходу та сплату податків.

Постачання будь-яких товарів 
на митну територію України на 
користь Підприємства «А» та Під-
приємства «Б» не здійснювалось.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування. 
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Фінансові розслідування по-
в’язані із кіберзлочинами

Протягом 2015 року до Держ-
фінмоніторингу надійшла інфор-
мація від банківських установ про 
179 спроб відмивання доходів, 
отриманих внаслідок несанкціо-
нованого списання коштів з ра-
хунків клієнтів банку.

Держфінмоніторингом в одно-
му випадку заблоковано кошти на 
банківському рахунку клієнта.

Найбільш уразливими для кі-
берзлочинів у банківському сек-
торі є он-лайн послуги або послу-
ги віддаленого доступу клієнтів до 
власних рахунків у банках, елек-
тронні гаманці з «прив’язаними» 
до них картковими рахунками.

У 2015 році за результатами 
здійсненого аналізу інформації 
про фінансові операції, що мо-
жуть бути пов’язані з несанкціо-
нованим втручанням до банків-
ських систем з метою заволодіння 
коштами шахрайським шляхом 
(злочинами у сфері кіберзлочин-
ності) до правоохоронних органів 
направлено 37 узагальнених ма-
теріалів.

Відповідно до інформації, яка 
надійшла від правоохоронних ор-
ганів України, за узагальненими 
матеріалами, пов’язаними із зло-
чинами у сфері кіберзлочинності, 
прийнято такі процесуальні рі-
шення:

• розпочато кримінальне прова-
дження (досудове розслідування), 
яке зареєстровано в Єдиному ре-
єстрі досудових розслідувань – за 
узагальненими матеріалами – 1;

•  приєднано до раніше роз-
початого кримінального прова-

дження (досудового розслідуван-
ня) – 2;

•  закінчено досудове розслі-
дування, зокрема закрито кримі-
нальне провадження – 1;

•  інформація від правоохорон-
них органів не надходила щодо 
реєстрації узагальненого матері-
алу в ЄРДР або не прийнято інше 
рішення відповідно до законо-
давства – 34.

Найбільш поширеними спосо-
бами відмивання злочинних до-
ходів, які використовують в своїй 
діяльності кіберзлочинці, є:

• перерахування коштів на 
карткові та корпоративні рахунки 
фізичних осіб з подальшим знят-
тям готівкою, в тому числі через 
банкомати тощо; 

• переміщення коштів через 
рахунки фізичних та юридичних 
осіб, з подальшим придбанням 
товарів та послуг через Інтернет;

• переведення коштів в елек-
тронні гроші та подальше обготів-
ковування або придбання товарів;

• обмін/розміщення коштів на 
електронних гаманцях.

Приклад 7
Виявлено факти несанкціоно-

ваного списання коштів з рахунків 
ряду компаній з метою їх подальшо-
го переведення у готівку (рис. 4.8). 

Протягом одного дня з рахунків 
з віддаленим керуванням трьох 
підприємств не санкціоновано 
списано грошові кошти в сумі 
450,0 тис. грн., які зараховано на 
рахунок ТОВ «К», з призначенням 
«оплата за роботи». 

В подальшому більшу частину 
одержаних коштів в сумі 277,4 
тис. грн. було знято готівкою в 
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банкоматах. Іншу частину коштів 
20,0 тис. грн. перераховано на 
картковий рахунок одноосібного 
засновника та керівника ТОВ «К» 
та в подальшому також переведе-
но в готівку. 

ТОВ «К» має негативний стан 
платника (в ЄДР внесено запис 
про відсутність за місцезнахо-
дженням), не декларує валові до-
ходи та не сплачує податки, має 
одноосібний посадово-засно-
вницький склад.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.

Фінансові розслідування по-
в’язані з цінними паперами та 
борговими зобов’язаннями

Держфінмоніторингом за 2015 
рік передано до правоохоронних 

органів 95 матеріалів (узагаль-
нених – 64 та додаткових – 31), 
в яких, зокрема, зазначено фі-
нансові операції, пов’язані з при-
дбанням/продажем та оплатою/
погашенням цінних паперів.

При відмиванні коштів через 
ринок цінних паперів використо-
вуються наступні інструменти:

• цінні папери, емітентами яких 
є підприємства з ознаками фіктив-
ності;

• цінні папери, які обертаються 
на позабіржовому ринку; 

• векселі, з обігом понад 3 роки 
або виписані новоствореними під-
приємствами;

• ощадні сертифікати на 
пред’явника;

• облігації внутрішньої держав-
ної позики придбані не за ринко-
вою вартістю;

• конвертування коштів у готівку.

Рис. 4.8

ТОВ «Е» 

ТОВ «М» 

ТОВ«П» 

ТОВ «К» 

20,0 тис. грн.

277,4 тис. грн.

Зняття готівки

Зняття готівки

16,0 тис. грн.

16,0 тис. грн.

3,0 тис. грн.
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банкоматів 
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300,0 тис. 
грн.
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за роботи

Оплата за роботи

Заяви щодо несанкціонованого 
списання коштів

108,0 тис. грн.

Оплата за роботи

342,0 тис. грн.

Громадянин Б

Директор та 
одноосібний 

власник

Власник
рахунків
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Найпоширеніші способи від-
мивання доходів одержаних зло-
чинним шляхом з використанням 
цінних паперів:

• кошти з невідомих джерел 
походження перераховуються у 
якості оплати за «сміттєві» цінні 
папери на користь підприємств з 
ознаками фіктивності;  

• отриманий, в результаті про-
дажу будь-якого товару чи послуг, 
вексель, в подальшому, шляхом 
підроблення документів отри-
мується фізичною особою, яка 
пред’являє його до сплати влас-
нику, а отримані кошти конвертує 
у готівку;

• придбання фізичною особою 
ощадних (депозитних) сертифі-
катів у юридичної особи, що роз-
містила кошти на депозитному 
рахунку, для пред’явлення таких 
сертифікатів до банківської уста-

нови з метою отримання відсотків 
з подальшим продажем сертифі-
катів;

• придбання облігацій внутріш-
ньої державної позики за заниже-
ною вартістю та подальша їх реа-
лізація за ринковими цінами;

• залучення до фінансових опе-
рацій новостворених професійних 
учасників ринку цінних паперів;

• використання підставних осіб 
та підприємств з ознаками фіктив-
ності.

Приклад 8
Виявлено схему направлену на 

заволодіння майна шляхом зло-
вживання службовим станови-
щем (рис. 4.9).

Так, Банком «А» за участю гро-
мадянина Н (заступника Голови 
Правління банківської установи 
«А») укладено з ТОВ «Д» угоду 

Рис. 4.9

Громадянин  Н
Заступник Голови

Правління
8,3 тис. грн.

(0,6 тис. дол. США) 

ТОВ «Д» ТОВ «В» ТОВ «І»ТОВ «М»
(Торговець ЦП)

8,3 тис. грн.
(0,6 тис. дол. США) 

Міністерство
фінансів України

Заступником Голови Правління 
Банку «А», укладено 

«нікчемний» договір та 
здійснено продаж ОВДП вартістю 

4,7 млн. дол. США (еквівалент 
- 60,87 млн. грн.) за мізерною 

вартістю - 640,7 дол. США 
(еквівалент - 8,3 гривень)

Банк «А»

Продаж ОВДП Продаж ОВДППродаж ОВДП
Продаж ОВДП
70,2 млн. грн.

8,3 тис. грн.
(0,6 тис. дол. США) 

8,3 тис. грн.
(0,6 тис. дол. США) 

Підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення 

передбаченого ч. 5 ст.191 ККУ 
«Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становичем»
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та здійснено продаж облігацій 
внутрішньої державної позики 
(ОВДП) загальною номінальною 
вартістю 4,7 млн. дол. США (екві-
валент – 60,8 млн. грн.) за 8,3 тис. 
гривень.

В подальшому, ТОВ «Д» ОВДП 
були продані іншому підприєм-
ству ТОВ «В» за 8,3 тис. грн., а по-
тім придбані торговцем цінними 
паперами ТОВ «М» ОВДП у ТОВ 
«В» за 8,3 тис. грн., продані на 
біржовому ринку за ринковою 
вартістю 70,2 млн. грн. на користь 
ТОВ «І».

Таким чином, на підставі роз-
порядження, виданого заступ-
ником Голови Правління Банку 
«А», ОВДП були продані за зна-
чно нижчою вартістю від їх но-
мінальної вартості, що призвело 
до збитків на суму понад 60 млн. 
гривень.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування. 

Фінансові розслідування по-
в’язані з шахрайством у сфері 
страхової діяльності

За результатами проведеного 
аналізу повідомлень про фінан-
сові операції у сфері страхової ді-
яльності, Держфінмоніторингом 
за 2015 рік до правоохоронних 
органів направлено 24 узагальне-
них матеріалів та 16 додаткових 
узагальнених матеріалів, на за-
гальну суму 66 866,33 млн. гри-
вень. 

Сума, яка підозрюється в ле-
галізації становить 8 632,46 млн. 
гривень. Сума, яка пов’язана з 
вчиненням діянь, у сфері стра-

хової діяльності, передбачених 
Кримінальним кодексом України 
становить 2 127,29 млн. гривень.

Передані матеріали пов’язані зі 
вчиненням злочинів шляхом:

• розкрадання бюджетних ко-
штів;

• приховуванням чи маскуван-
ням джерела походження коштів;

• фінансування незаконної ді-
яльності;

• привласнення коштів із засто-
суванням корупційної складової 
на рівні держави;

• здійснення шахрайських фі-
нансових операцій;

• надання зацікавленим осо-
бам послуг по переведенню без-
готівкових коштів у готівку;

• спроб проведення фінансо-
вої операції, яка можливо була 
направлена на виведення коштів 
з підприємства щодо якого роз-
почато процедуру банкрутства;

• виведення коштів за межі 
України.

Інструменти, які використову-
вались:

• страхові/перестрахові платежі;
• кредити;
• сільськогосподарська про-

дукція;
• оплата за товари;
• розподіл коштів згідно алго-

ритму за електроенергію;
• депозитні кошти;
• цінні папери;
• фінансова допомога, позика;
• відступлення права вимоги.

Приклад 9
Виявлено протиправну схему 

фінансування представників так 
званої «ДНР» із залученням стра-
хових компаній (рис. 4.10).
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Встановлено, що на рахунки 
двох страхових компаній зарахо-
вувались кошти від ряду суб’єктів 
господарювання: на рахунок 
Страхової компанії «А» надійшло 
477,0 млн. грн. в якості оплати 
страхових платежів та 313,7 млн. 
грн. в якості оплати за акції. На 
рахунок Страхової компанії «Б» 
зараховано 306 млн. грн. – за ак-
ції, векселі, оплати у якості пере-
уступки боргу, поповнення влас-
ного рахунку, перестрахування 
платежів.

В подальшому, акумульовані 
Страховою компанією «А» ко-

шти перераховано на рахунки 
групи підприємств, основною ді-
яльністю яких є роздрібна та по-
середницька діяльність в сфері 
торгівлі  в сумі 742,3 млн. грн. у 
якості оплати за акції,  на раху-
нок Страхової компанії «С» (має 
негативний стан платника подат-
ків) в сумі 54,8 млн. грн. у якості 
перестрахування та на рахунок 
Страхової компанії «Б» в сумі 
48,5 млн. грн. у якості страхової 
премії.

Крім того, Страховою компані-
єю «Б», власником та керівником 
якої є громадянин Російської Фе-

Рис. 4.10

306,0 млн. грн. за акції
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підприємств 2

Група 
підприємств 3

Банк
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за акції 826,6 млн. грн.,

переведення
боргу



АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 41

Ро
зд

іл
 4

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

дерації, було перераховано ко-
шти за договором переуступки 
боргу на рахунок Підприємства 
«Х» в розмірі 826,6 млн. грн.  Під-
приємство «Х» не декларує дохо-
ди та податки, зареєстровано на 
тимчасово окупованій території.

В подальшому, з рахунку Стра-
хової компанії «Б» частина коштів 
в сумі 3,6 млн. грн. перерахована 
на рахунок трьох фізичних осіб в 
якості фінансової допомоги. Фі-
зичні особи знімали грошові ко-

шти готівкою в касі однієї банків-
ської установи.

Зазначені фізичні особи заре-
єстровані на тимчасово окупова-
ній території, не мають достатніх 
матеріальних статків та є тимча-
сово безробітними. Рахунки двох 
фізичних осіб було закрито відра-
зу після проведення фінансових 
операцій.

За даними фактами правоохо-
ронними органами здійснюється 
розслідування.
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На виконання Базового Зако-
ну та відповідно до Порядку на-
дання та розгляду узагальнених 
матеріалів, затвердженого між-
відомчим наказом Міністерства 
фінансів України та правоохорон-
них органів, експертна комісія 
Держфінмоніторингу з розгляду 
узагальнених матеріалів і додат-
кових узагальнених матеріалів, 
підготовлених для подання пра-
воохоронним та розвідувальним 
органам, за наявності достатніх 
підстав приймає рішення щодо 
направлення таких матеріалів до 
правоохоронних органів.

Держфінмоніторингом протя-
гом 2015 року підготовлено 686 
узагальнених та додаткових уза-
гальнених матеріалів (з них 364 
узагальнені та 322 додаткові уза-
гальнені матеріали), які направ-
лено до (рис. 5.1):

• ГПУ – 52 узагальнені матеріа-
ли та 171 додатковий узагальне-
ний матеріал;

• ДФС – 75 узагальнених мате-
ріалів та 34 додаткові узагальне-
німатеріали;

• МВС – 108 узагальнених ма-
теріалів та 57 додаткових узагаль-
нених матеріалів;

• СБУ – 128 узагальнених мате-
ріалів та 60 додаткових узагаль-
нених матеріалів;

• СЗР – 1 узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фі-

нансових операцій, які можуть 
бути пов’язані:

• з легалізацією коштів, стано-
вить 67,6 млрд. грн.;

• з учиненням іншого злочину, 
визначеного Кримінальним ко-
дексом України, становить 19,9 
млрд. грн.

5. УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛИ

ПЕРЕДАНО УЗАГАЛЬНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

Рис. 5.1
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За результатами розгляду 358 
узагальнених матеріалів (з ураху-
ванням переданих у період 2003-
2014 років) підрозділами право-
охоронних органів, розпочато 
або використано в ході досудових 
розслідувань у 356 кримінальних 
провадженнях (рис.5.2):

• за результатами перевірки 125 
узагальнених матеріалів розпоча-
то 126 кримінальних проваджень; 

• використано 233 узагальне-
ні матеріали у 230 кримінальних 
провадженнях;

• підрозділами правоохорон-
них органів закінчено 58 кримі-
нальних проваджень у зв’язку 
із зверненням до суду з обвину-
вальним актом, розпочатих за 62 
узагальненими матеріалами;

• судами розглянуто 70 кри-
мінальних справ, розпочатих за 
результатами розгляду 71 уза-
гальненого матеріалу із постанов-
ленням обвинувального вироку 
або винесенням ухвали за нереа-
білітуючими обставинами.

Відповідно до інформації право-
охоронних органів у кримінальних 
провадженнях, розпочатих пра-
воохоронними органами за ре-
зультатами розгляду узагальнених 

матеріалів Держфінмоніторингу, 
загальна вартість арештованого 
майна (коштів) становить 5 489,61 
млн. грн. та вилученого майна (ко-
штів) – 3,0 млн. гривень (рис. 5.3).

РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
(ВИКОРИСТАНО У КРИМІНАЛЬНИХ ВПРОВАДЖЕННЯХ)

Рис. 5.2
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Приклад вироку суду
За результатом розгляду уза-

гальненого матеріалу Держфін-
моніторингу, правоохоронними 
органами розпочато криміналь-
не провадження за ознаками 
кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.200 Кримі-
нального кодексу України  (Не-
законні дії з документами на 
переказ, платіжними картками 
та іншими засобами доступу до 
банківських рахунків, обладнан-
ням для їх виготовлення), ст.212 
(Ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів)) 
та ст.209 (Легалізації (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом) вчинених директо-
ром ТОВ «Т».

У ході розслідування криміналь-
ного провадження встановлено, 
що директор ТОВ «Т» та невста-
новлені досудовим розслідуван-
ням особи розробили та реалізу-
вали спільний злочинний план, 
який полягав у необхідності ство-

рити видимість продажу через 
ряд підприємств певного товару, 
виконання певних робіт (послуг), 
та перерахування за це грошових 
коштів з рахунків реально діючих 
підприємств на рахунок ТОВ «Т». 
В подальшому планувалося зняти 
кошти готівкою з метою легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та викорис-
тати їх на власні потреби, а також 
передати невстановленим особам 
для використання у господарській 
діяльності.

За наслідками складання та ви-
користання завідомо підробле-
них документів з банківського ра-
хунку ТОВ «Т» знято кошти у сумі  
3 028,89 тис. грн.

Вироком суду директора ТОВ 
«Т» визнано винним у скоєнні зло-
чинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 
ст.200 та ч.1 ст.209 Кримінального 
кодексу України та призначено по-
карання за сукупністю злочинів у 
вигляді 4 років позбавлення волі 
з позбавленням права займати 

АРЕШТ ТА ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА (КОШТІВ), МЛН. ГРН.

Рис. 5.3
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посади, пов’язані з організацій-
но-розпорядчими та адміністра-
тивно-господарськими функціями 
строком на 2 роки, з конфіскацією 
одержаних коштів.

На підставі ст.75 Кримінально-

го кодексу України директора ТОВ 
«Т» звільнено від відбування осно-
вного покарання у виді позбавлен-
ня волі, якщо він протягом іспито-
вого строку тривалістю 2 роки не 
вчинить нового злочину.
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Держфінмоніторинг відпо-
відно до основних завдань, ви-
значених статтею 18 Базового 
Закону у 2015 році забезпечив 
функціонування єдиної дер-
жавної інформаційної системи 
у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення (ЄІС) 
(рис. 6.1).

Єдина державна інформацій-
на система у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масово-
го знищення забезпечує цілодо-
бові та безперервні технологічні 
процеси щодо здійснення отри-
мання, первинної та аналітичної 
обробки, гарантованого збері-
гання інформації від суб’єктів 
фінансового моніторингу, а та-
кож підтримку інформаційного 
середовища взаємодії та робо-
ти самостійних структурних під-
розділів Держфінмоніторингу. 
ЄІС функціонує в цілодобовому 
режимі (24 на 7) відповідно до 
регламентів, затверджених на-
казами Держфінмоніторингу.

На сьогодні ЄІС понад 12 років 
перебуває в експлуатації. Про-
тягом 2003 – 2015 років значно 

розширився перелік суб’єктів 
первинного фінансового моні-
торингу, що мають забезпечува-
ти подання інформації та вимоги 
щодо інформаційної взаємодії з 
ними.

Враховуючи нові вимоги за-
конодавства, розвиток інформа-
ційних технологій, підвищення 
вимог міжнародних стандартів з 
протидії відмиванню доходів та 
фінансуванню тероризму і роз-
повсюдженню зброї масового 
знищення (Рекомендації FATF, 
що затверджені Пленарним за-
сіданням FATF 16 лютого 2012 
року) до оперативності реагу-
вання на загрози безпеці сус-
пільству, збільшення загроз без-
пеці інформаційних ресурсів, 
необхідність вдосконалення тех-
нологій взаємодії органів влади 
з іншими суб’єктами, зокрема з 
використанням засобів мережі 
Інтернет, необхідною стала по-
треба у модернізації ЄІС. 

Відповідно до вимог Базового 
Закону розроблені заходи вдо-
сконалення та розвитку ЄІС. 

Зокрема прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 
14.05.2015 №299 «Деякі питання 
Єдиної державної інформацій-
ної системи у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню роз-

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЄДИНОЇ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
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повсюдження зброї масового 
знищення», якою затверджено 
Положення про єдину держав-
ну інформаційну систему у сфе-
рі запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення та пе-
релік інформаційних ресурсів 
баз даних цієї системи. 

Положенням про ЄІС встанов-
люється порядок визначення 
державних інформаційних ре-
сурсів та порядку надання до-
ступу до них для забезпечення 
функціонування Єдиної систе-
ми, а також засади функціону-

вання та розвитку цієї системи. 
З метою економії бюджетних 

коштів п. 13 Положення про 
ЄІС запроваджено дві техно-
логії обміну інформацією між 
Держфінмоніторингом та інши-
ми суб’єктами ЄІС: на запит, що 
формується Держфінмоніторин-
гом до інформаційного ресурсу 
розміщеного на функціональ-
ній системі у суб’єкта ЄІС, або 
шляхом регулярного надання 
суб’єктом інформаційних ресур-
сів баз даних для їх оновлення у 
сховищі даних.

Перелік інформаційних ре-
сурсів баз даних ЄІС, що затвер-
джено постановою, забезпечує 
додаткове надання інформації 

Рис. 6.1
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до баз даних ЄІС з 8 нових ін-
формаційних ресурсів, а саме 
відомостей:

• про документи, що підтвер-
джують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеці-
альний статус;

• Єдиного реєстру розпо-
рядників бюджетних коштів та 
одержувачів бюджетних коштів;

• про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

• про осіб, яким повідомлено 
про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень у сфері 
легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансу-
вання тероризму;

• про задекларовані витрати, 
що враховуються при визначен-
ні об’єкту оподаткування плат-
ників податків;

• про доходи, що враховують-
ся при визначенні об’єкту опо-
даткування страхових компаній;

• про фінансові інструмен-
ти, що перебувають у власності 
торговця цінними паперами за 
станом на останній день кварта-
лу (крім цінних паперів власних 
випусків);

• з Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності.

Зміни у зазначеному переліку 
передбачають створення функ-
ціональних підсистем у Держав-
ній міграційній службі України, 
Державній реєстраційній службі 
Україні, Генеральній прокурату-
рі України та модифікацію функ-
ціональних підсистем у трьох 
державних органах Міністерстві 
внутрішніх справ України, Дер-
жавній фіскальній службі Укра-

їни, Державній прикордонній 
службі України.

У зв’язку зі змінами перелі-
ку інформаційних ресурсів баз 
даних та складу суб’єктів ЄІС 
функціональні підсистеми ЄІС у 
Державній регуляторній служ-
бі України та Державній служ-
бі України з питань геодезії, 
картографії та кадастру згор-
нуті. Також, у зв’язку зі зміною 
технології обміну інформаці-
єю демонтовані функціональні 
підсистеми у Міністерстві еко-
номічного розвитку і торгівлі 
України, Національній комісії 
з цінних паперів та фондового 
ринку, Національній комісії, що 
здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових 
послуг, Державній фінансовій 
інспекції України, Службі безпе-
ки України, Міністерстві фінан-
сів України, Фонді державного 
майна України, та обладнання 
Головного комутаційного цен-
тру інформаційно-телекомуні-
каційної системи фінансового 
моніторингу (Державне підпри-
ємство «Українські спеціальні 
системи»).

З метою вдосконалення єди-
ної інформаційної системи у 
сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення та на 
виконання заходів з основних 
напрямків розвитку цієї систе-
ми відповідно до вимог законо-
давства Держфінмоніторингом 
розроблена програма «Модер-
нізація інформаційної системи у 
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сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення».

Розпочата Держфінмоніто-
рингом модернізація має за-
безпечувати відповідність на-
ціональної системи протидії 
відмиванню коштів та фінансу-

ванню тероризму і розповсю-
дженню зброї масового знищен-
ня Стандартам FATF, інтеграцію 
додаткових інформаційних ре-
сурсів органів державної вла-
ди до ЄДІС, заміну застаріло-
го апаратного та програмного 
забезпечення, удосконалення 
комплексної системи захисту ін-
формації у відповідності до но-
вих загроз її безпеки.
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7.1. Взаємовідносини з регуля-
торами та іншими державни-
ми органами

У звітному періоді організація 
міжвідомчої взаємодії Держфін-
моніторингу була сконцентрована 
на заходах з координації систе-
ми фінансового моніторингу (рис. 
7.1), зокрема:

• удосконаленні законодав-
чого підґрунтя для міжвідомчої 
взаємодії;

• забезпечення діяльності Ради 

з питань дослідження методів та 
тенденцій у відмиванні доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванні тероризму;

• укладанні з державними ор-
ганами спільних документів між-
відомчого характеру;

• здійсненні безпосереднього 
обміну інформацією з державни-
ми регуляторами;

• організації заходів з проведен-
ня Національної оцінки ризиків;

• посиленні взаємодії з громад-
ськістю.

7. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Суди
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Рис. 7.1
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Законодавчі основи міжві-
домчої взаємодії та координації

З метою удосконалення меха-
нізму координації дій учасників 
національної системи фінансо-
вого моніторингу, Урядом Украї-
ни 30 грудня 2015 року схвалено 
Стратегію розвитку системи за-
побігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї 
масового знищення на період до 
2020 року, яка розроблена Держ-
фінмоніторингом.

Цим урядовим документом ви-
значено комплекс стратегічних за-
ходів законодавчого, організацій-
ного та інституційного характеру, 
спрямованих на вдосконалення та 
забезпечення стабільного функці-
онування національної системи фі-
нансового моніторингу.

Стратегія визначає ключові ме-
ханізми міжвідомчої координації 
та основні принципи консолідації 
зусиль державних органів через 
призму реалізації пріоритетних ці-
лей у зазначеній сфері.

Крім того, Держфінмоніторин-
гом скоординовано роботу щодо 
підготовки та виконання держав-
ними органами Плану заходів на 
2015 рік із запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму, за-
твердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України та Національ-
ного банку України від 11.03.2015 
№99. Узагальнений звіт про вико-
нання Плану заходів направлено 
до Кабінету Міністрів України і На-
ціонального банку України та Апа-

рату Ради національної безпеки і 
оборони України.

За звітний період Держфінмоні-
торингом опрацьовано та надано 
пропозиції щодо погодження 72 
проектів нормативно-правових ак-
тів суб’єктів державного фінансо-
вого моніторингу та інших держав-
них органів.

Діяльність Ради з питань до-
слідження методів та тенденцій 
у відмиванні доходів, одержа-
них злочинним шляхом, і фі-
нансуванні тероризму 

Протягом 2015 року Держфін-
моніторингом організовано про-
ведення 4 засідань Ради з питань 
дослідження методів та тенденцій 
у відмиванні доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуван-
ні тероризму, утвореної постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
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06.01.2010 №25, на яких обгово-
рювалися важливі для системи фі-
нансового моніторингу питання.

Насамперед, у 2015 році діяль-
ність Ради, як консультативно-до-
радчого органу, була спрямована 
на розгляд та надання пропозицій 
державним органам щодо реалі-
зації таких основних завдань:

• приведення суб’єктами дер-
жавного фінансового моніторингу 
нормативно-правових актів у від-
повідність до Базового Закону;

• вжитих державними органа-
ми заходів практичного харак-
теру у сфері боротьби з відми-
ванням коштів та фінансуванням 
тероризму;

• проведення Національної 
оцінки ризиків;

• розгляду типології відмивання 
злочинних доходів та фінансуван-
ня тероризму;

• методичного забезпечення 
системи фінансового моніторингу 
тощо.

Укладання з державними 
органами спільних документів 
міжвідомчого характеру

З метою удосконалення меха-
нізмів інформаційної взаємодії 
між учасниками системи фінан-
сового моніторингу, на сьогодні 
укладено документи про міжві-
домчу співпрацю Держфінмоніто-
рингу із 7 державними регулято-
рами, 17 державними органами, 
19 іншими установами і організа-
ціями.

У 2015 році Держфінмоніторин-
гом  підписані:

• Угода між Держфінмоніто-
рингом та Національним анти-
корупційним бюро України про 
міжвідомче та інформаційне спів-
робітництво у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та протидії корупції в 
Україні;

• Договір про співробітництво 

Рис. 7.3. Засідання Ради
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та обмін інформацією між Дер-
жавною службою фінансового 
моніторингу України та Націо-
нальним банком України, з метою 
удосконалення механізмів співп-
раці щодо виконання банками ви-
мог Закону;

• Договір між Державною служ-
бою фінансового моніторингу 
України та Державним підприєм-
ством «Національні інформаційні 
системи» про надання доступу до 
Єдиних та Державних реєстрів.

Здійснення безпосереднього 
обміну інформацією з держав-
ними регуляторами

З метою підвищення ефектив-
ності здійснення нагляду за до-
держанням суб’єктами первин-
ного фінансового моніторингу 
вимог законодавства з питань за-
побігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення, у 2015 році підписано 
7 спільних наказів з відповідни-
ми державними регуляторами: 
Міністерством фінансів України, 
Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, Наці-
ональною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Мініс-
терством інфраструктури України, 
Міністерством юстиції України, 
Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України та Націо-
нальним банком України. 

В рамках підписаних спільних 
наказів про співпрацю Держфін-
моніторинг надає регуляторам ін-
формацію для підвищення ефек-

тивності здійснення ними нагляду 
за додержанням вимог законо-
давства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищен-
ня, зокрема:

• адміністративні дані щодо 
фінансових операцій, що підляга-
ють фінансовому моніторингу, які 
отримані Держфінмоніторингом 
від суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу; 

• інформацію щодо помилок, 
допущених суб’єктами первинно-
го фінансового моніторингу при 
поданні інформації про фінансові 
операції, що підлягають фінансо-
вому моніторингу; 

• відомості щодо обліку 
суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу у Держфінмоніто-
рингу; 

• інформацію про виявлені 
Держфінмоніторингом факти, що 
можуть свідчити про порушення 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законо-
давства; 

• інформацію щодо складених 
Держфінмоніторингом протоко-
лів про адміністративні право-
порушення, вчинені посадовими 
особами суб’єктів первинного фі-
нансового моніторингу, та резуль-
татів їх розгляду; 

• відомості про аналіз методів 
та фінансових схем легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення.
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Організація заходів з прове-
дення Національної оцінки ри-
зиків

На виконання положень Базо-
вого Закону Кабінетом Міністрів 
України спільно із Національним 
банком України прийнято спільну 
постанову «Про затвердження По-
рядку проведення національної 
оцінки ризиків у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму і оприлюднення її ре-
зультатів» від 16.09.2015 №717.

Прийняття зазначеної постано-
ви розпочало процес проведення 
національної оцінки ризиків (НОР) 
у сфері протидії відмиванню ко-
штів та фінансуванню тероризму.

Мета НОР:
• визначення (виявлення) ри-

зиків (загроз) легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансування 
тероризму;

• аналіз ризиків (загроз);
• оцінка ризиків (загроз);
• розроблення заходів, спрямо-

ваних на запобігання виникненню 
та/або зменшення негативних на-
слідків.

Також, при Держфінмоніторин-
гу створена та функціонує робоча 
група із проведення національної 

оцінки ризиків легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансування 
тероризму. 

Протягом 2015 року відбулось 4 
засідання зазначеної робочої групи.

На одному з засідань робочої 
групи було затверджено галузеві 
запитальники для учасників на-
ціональної системи фінансового 
моніторингу. Вказані запиталь-
ники структурно складаються із 
різнопланових блоків, що охо-
плюють вивчення необхідних 
питань у сфері боротьби з відми-
ванням коштів та фінансуванням 
тероризму.

У листопаді 2015 року зазначені 
запитальники направлено учасни-
кам національної оцінки ризиків, 
серед яких: суб’єкти державного 
фінансового моніторингу, право-
охоронні органи, розвідувальні 
органи, інші державні органи та 
громадські організації. Крім того, 
запитальники направлені і до 
суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, для надання інфор-
мації в межах їх компетенції.

На кінець 2015 року Держфінмо-
ніторингом отримана інформація 
від вищезазначених респонден-
тів, що містить статистичні дані за 
2013-2014 роки.

Проведення національної оцін-
ки ризиків в Україні продовжуєть-
ся та буде тривати протягом 2016 
року.

Взаємодія з громадськістю
Протягом 2015 року Держфін-

моніторингом забезпечено тісну 
співпрацю з учасниками грома-
дянського суспільства, яка поляга-
ла насамперед у:Рис. 7.4
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• організації роботи Громадської 
ради при Держфінмоніторингу;

• проведенні громадської екс-
пертизи проектів актів;

• інформування у ЗМІ про про-
ведену роботу.

З метою удосконалення меха-
нізмів взаємодії Держфінмоніто-
рингу з громадськістю на виконан-
ня постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.11.2010 №996 «Про 
забезпечення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації дер-
жавної політики» у 2015 році було 
вжито ефективних організаційних 
заходів щодо створення Громад-
ської ради при Держфінмоніто-
рингу у новому складі. 

За результатами діяльності Іні-
ціативної групи при Держфінмо-

ніторингу 30 вересня 2015 року 
у Держфінмоніторингу організо-
вано установчі збори по форму-
ванню нового складу Громадської 
ради при Держфінмоніторингу, на 
яких було схвалено її новий склад 
(рис. 7.5). 

Загалом Громадською радою у 
2015 році проведено 2 засідання, 
на яких розглянуті та вирішення 
нагальні питання взаємодії Держ-
фінмоніторингу з громадськістю.

Держфінмоніторингом затвер-
джено та виконано Орієнтовний 
план проведення консультацій з 
громадськістю на 2015 рік, який 
погоджено з Громадською радою 
при Держфінмоніторингу і розмі-
щено на веб-сайті Держфінмоніто-
рингу. 

Рис. 7.5
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В цілому в рамках взаємодії з 
громадськістю Держфінмоніто-
рингом у 2015 році організовано:

• проведення 11 робочих зу-
стрічей із представниками орга-
нізацій, що об’єднують суб’єктів 
первинного фінансового моніто-
рингу та саморегулівних організа-
цій, з метою вирішення поточних 
питань з фінансового моніторингу;

• участь представників громад-
ськості у міжнародних науково-
практичних семінарах з питань 
протидії відмиванню коштів, ор-
ганізованих під егідою ОБСЄ та 
MONEYVAL;

• розміщення на офіційному 
веб-сайті Держфінмоніторингу 
більше 1000 повідомлень інфор-
маційного характеру у сфері фі-
нансового моніторингу; 

• розміщення 9 інформаційних 
матеріалів Держфінмоніторингу 
на Урядовому Веб-порталі;

• щомісячне надання до Кабі-
нету Міністрів України інформації 

про заходи з проведення консуль-
тацій з громадськістю.

7.2. Взаємодія з суб’єктами 
первинного фінансового моні-
торингу

Держфінмоніторингом у 2015 
році на постійній основі здій-
снювався аналіз ефективності 
діяльності суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу у сфе-
рі запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

За результатами зазначеного 
аналізу Держфінмоніторингом у 
2015 році було розроблено ряд 
рекомендацій, зокрема щодо ви-
користання нового довідника ко-
дів ознак фінансових операцій, 
які підлягають обов’язковому фі-
нансовому моніторингу. 

Рис. 7.6
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Крім того, у 2015 році прове-
дено 3 засідання Робочої групи 
з розгляду проблемних питань 
суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу – небанківських 
установ та аналізу ефективності 
заходів, що вживаються ними 
для запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шля-
хом, і фінансуванню тероризму 
та 3 засідання Робочої групи з 
розгляду проблемних питань 
суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу – банківських 
установ (рис. 7.6). 

На вказаних засіданнях Робо-
чих груп розглядалися актуальні 
питання організації виконання 
суб’єктами первинного фінан-
сового моніторингу законодав-
ства у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового зни-
щення.

Протягом 2015 року Держфін-
моніторингом було організова-
но та взято участь у 11 зустрі-
чах із представниками суб’єктів 
первинного фінансового моні-
торингу та саморегулівних ор-
ганізацій.

7.3. Методичне забезпечення, 
навчання суб’єктів фінансово-
го моніторингу

Протягом 2015 року представ-
ники Держфінмоніторингу взяли 
участь у 4 освітніх заходах органі-
зованих Національною академією 
Служби безпеки України, Голо-

вним слідчим управлінням Мініс-
терства внутрішніх справ України, 
Інститутом підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів Національної 
академії державного управлін-
ня при Президентові України та 
ТОВ «ЛІГА ПРАКТИК», в яких взяли 
участь 146 працівників правоохо-
ронних, центральних органів ви-
конавчої влади та представники 
підприємств.

Крім того, працівники Держ-
фінмоніторингу взяли участь у 29 
освітніх заходах, що були органі-
зовані, зокрема, Українським ін-
ститутом розвитку фондового рин-
ку, ТОВ «Інститут післядипломної 
освіти та бізнесу», Професійною 
асоціацією реєстраторів і депо-
зитаріїв, Асоціацією «Фондове 
партнерство», Всеукраїнською 
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асоціацією кредитних спілок, Уні-
верситетом банківської справи На-
ціонального банку України, Нота-
ріальною палатою України, ПрАТ 
«Вищий навчальний заклад «Ки-
ївський міжгалузевий інститут під-
вищення кваліфікації», Інститутом 
теоретико-практичних досліджень 
у сфері юстиції та інноваційних 
проектів, Вищим навчальним за-
кладом Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгів-
лі», ДННУ «Академія фінансового 
управління», Міністерством фі-
нансів України, Центром перепід-
готовки та підвищення кваліфікації 
працівників юстиції Міністерства 
юстиції України.

У зазначених заходах взяли 
участь 2019 осіб – представників 
суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу. 

Також, в 2015 році представни-
ками Держфінмоніторингу взято 
участь у 43 освітніх заходах орга-
нізованих Навчально-методичним 
центром Держфінмоніторингу 
України, участь в яких взяли 1065 
слухачів.

Загалом протягом 2015 року 
представники Держфінмоніторин-
гу взяли участь у 76 освітніх за-
ходах, проведених для більш ніж 
3200 осіб.

Відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 19.08.2015 
№610 «Про затвердження По-
рядку організації та координації 
роботи з перепідготовки і підви-
щення кваліфікації спеціалістів з 
питань фінансового моніторингу» 
в 2015 році Держфінмоніторингом 
підписано два договори про спів-
робітництво з Інститутом після-
дипломної освіти та бізнесу і ПАТ 
«Харківський центр науково-тех-
нічної та економічної інформації» 
щодо навчання та підвищення ква-
ліфікації з питань фінансового мо-
ніторингу.

З метою належного виконання 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог Базового 
Закону в частині здійснення ними 
ефективних заходів з фінансового 
моніторингу стосовно публічних 
діячів Держфінмоніторингом було 
підготовлено відповідні Методич-
ні рекомендації, які розміщені на 
його офіційному веб-сайті. Роз-
робка зазначених Методичних ре-
комендацій здійснена за сприяння 
Міжнародного валютного фонду 
(IMF) в рамках Меморандуму про 
економічну та фінансову політи-
ку, що передбачає удосконалення 
нормативно-правової бази у сфері 
фінансового моніторингу.
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Основним завданням Навчаль-
но-методичного центру Держфін-
моніторингу України (далі – Центр) 
є перепідготовка та підвищення 
кваліфікації спеціалістів з питань 
фінансового моніторингу в сфері 
запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового зни-
щення, з метою забезпечення єди-
ного підходу до перепідготовки та 
підвищення кваліфікації спеціаліс-

тів суб’єктів державного фінансо-
вого моніторингу, правоохоронних 
та судових органів, представників 
суб’єктів первинного  фінансово-
го моніторингу, відповідальних за 
його проведення, а також представ-
ників іноземних держав та міжна-
родних організацій.

В 2015 році в Центрі пройшли на-
вчання 1225 представників суб’єктів 
державного та первинного фінансо-
вого моніторингу, в тому числі:

600 фахівців – в рамках держав-
ного замовлення (рис. 8.1):

8. ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, 
ЩО ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ В 2015 РОЦІ

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, 
ЩО ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ В 2015 РОЦІ

Рис. 8.1

Рис. 8.2
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625 фахівців – відповідальних 
осіб суб’єктів первинного фінан-

сового моніторингу (рис. 8.2):
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ДИНАМІКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА ПЕРВИННОГО 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗА 2015 РІК У РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ЦЕНТРУ

ДИНАМІКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА ПЕРВИННОГО 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗА 2015 РІК У РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ЦЕНТРУ

Рис. 8.3

Рис. 8.4
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В 2015 році навчання в Центрі 
проводились на базі відділів у Ки-
єві, Харкові та Львові (рис. 8.3). 

Проведено тематичні семінари 
на тему: «Новації законодавства 

у сфері фінансового моніторингу» 
в яких взяли участь 138 представ-
ників суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу (рис. 8.4).

Проведено тематичні семіна-
ри на тему: «Нотаріус як суб’єкт 
первинного фінансового моніто-
рингу», в якому взяли участь 294 

представника спеціально визна-
чених суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу – нотаріусів 
(рис. 8.5).
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КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ – НОТАРІУСІВ, 
ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТЕМАТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ЗА 2015 РІК 

У РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ЦЕНТРУ

Рис. 8.5
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На сьогоднішній день Центр сис-
тематично оновлює та актуалізує 

інформацію на своєму власному 
сайті та сторінці у Facebook.

Протягом 2015 року за учас-
тю Центру здійснено наступні 
міжнародні заходи:

1. Взято участь у підготовці та 
супроводі заходів за участю пред-
ставників Держфінмоніторингу, 
зокрема, зустрічі з представника-
ми Світового банку (03.02.2015), із 

представником Канадської компа-
нії Cowater (18.02.2015), візиту екс-
пертів ЄС (16.03-20.03.2015). 

2. Забезпечено сприяння у роз-
робці за підтримки Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні науково-
практичного коментаря до Базо-
вого Закону.
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3. Взято участь в організації та 
проведенні ряду заходів, що відбу-
лися у приміщенні Держфінмоні-
торингу та Центру. Зокрема, взято 
участь в організації науково-прак-
тичної конференції «Актуальні пи-
тання економіки та права. Теорія 
і практика» (Держфінмоніторинг, 
22.05.2015).

Крім того, здійснено підготовку 
до проведення спільних міжнарод-
них науково-практичних семінарів 
ОБСЄ та Держфінмоніторингу на 
тему «Актуальні питання бороть-
би з фінансуванням тероризму» та 
«Протидія відмиванню коштів як 
запобіжник корупційним проявам 
у діяльності публічних діячів», що 
відбулися в приміщенні Держфін-
моніторингу за участі представ-
ників ОБСЄ, Держфінмоніторингу, 
Центру та інших державних органів 
України (Київ, 27.05-28.05.2015), 
здійснено супровід зустрічі пред-
ставника Держфінмоніторингу із 
представниками канадської ком-
панії Cowater (16.06.2015) та взято 

участь в організації міжнародного 
семінару «Генезис національного 
законодавства з питань ПВК/ФТ» 
(Львів, 18.06-19.06.2015), «Наці-
ональна оцінка ризиків: місце та 
роль приватного сектору» (Львів, 
05.11.-06.11.2015), «Національ-
на оцінка ризиків: місце та роль 
державних органів» (Київ, 08.12-
09.12.2015).

Рис. 8.8. Викладачі Центру та Держфінмоніто-
рингу, що проводили тренінг для детективів На-

ціонального антикорупційного бюро України
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9.1. Робота з міжнародними 
організаціями

Однією з важливих складових 
діяльності Держфінмоніторингу є 
налагодження співпраці з міжна-
родними установами та іноземни-
ми партнерами, які відповідають 
за організацію ефективної проти-
дії відмиванню коштів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму.

Протягом 2015 року Держфін-
моніторинг активно співпрацю-
вав з провідними міжнародними 
організаціями та установами, які 
опікуються питаннями протидії 
відмиванню коштів та фінансуван-
ню тероризму, такими як Група з 
розробки фінансових заходів про-
тидії відмиванню грошей (FATF), 
регіональні організації за типом 

FATF – Комітет експертів Ради Єв-
ропи з оцінки заходів протидії від-
миванню коштів та фінансуванню 
тероризму (MONEYVAL), Егмонт-
ська група підрозділів фінансо-
вої розвідки світу, Рада Європи та 
Європейська Комісія, Управління 
ООН з питань наркотиків та зло-
чинності (UNODC), Світовий банк, 
Міжнародний валютний фонд, 
Організація з безпеки та співробіт-
ництва в Європі (ОБСЄ), Організа-
ція за демократію та економічний 
розвиток (ГУАМ) та іншими міжна-
родними організаціями. 

З метою покращення обізнанос-
ті у сфері протидії відмиванню ко-
штів та фінансуванню тероризму у 
Європейському та Євразійському 
регіонах, Держфінмоніторинг ви-
користовувався у якості платфор-
ми проведення навчальних захо-

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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дів для представників цих регіонів.
У 2015 році представниками 

Держфінмоніторингу представле-
но досвід України у сфері протидії 
відмиванню коштів та фінансуван-
ню тероризму та покращено спів-
робітництво на двосторонньому 
рівні у ході семінарів міжнародно-
го рівня, які проводились за спри-
яння провідних міжнародних ор-
ганізацій.

Держфінмоніторинг, відповід-
но до покладених на неї завдань, 
укладає міжнародні договори 
міжвідомчого характеру (Мемо-
рандуми про взаєморозуміння) з 
підрозділами фінансових розвідок 
іноземних країн. Держфінмоніто-
рингом протягом 2003 – 2015 років 
підписано 69 угод про співробіт-
ництво з підрозділами фінансових 
розвідок іноземних держав.

9.1.1. Співробітництво з Групою 
з розробки фінансових заходів 
протидії відмиванню грошей 
(FATF)

У період з 23 по 24 лютого 2015 
року у м. Парижі, Французька Респу-
бліка, у складі делегації Спеціально-
го Комітету експертів Ради Європи з 
питань боротьби з відмиванням ко-
штів та фінансуванням тероризму, 
який є регіональним органом FATF, 
представник Держфінмоніторингу 
взяв участь у засіданнях робочих 
груп FATF, а саме: Контрольної гру-
пи з питань міжнародного співро-
бітництва (ICRG) та Групи щодо роз-
витку політики (PDG).

В ході засідань було розглянуто 
та обговорено заходи, вжиті чле-
нами FATF та іншими юрисдикція-
ми, а також відбулось обговорен-

ня юрисдикцій на підставі звіту 
ICRG, а саме:

• звіт співголів регіональної 
оглядової групи країн Африки/Се-
реднього Сходу;

• звіт співголів регіональної 
оглядової групи країн Америки;

• звіт співголів регіональної 
оглядової групи країн Азії/Тихо-
океанських країн;

• звіт співголів регіональної огля-
дової групи країн Європи/Євразії.

На засіданнях групи ICRG від-
булось обговорення звіту юрис-
дикцій щодо національної систе-
ми протидії відмивання коштів та 
фінансування тероризму. Окрему 
увагу приділено системі фінансо-
вого моніторингу Нігерії та Ірану.

Особлива увага була зосередже-
на на розгляді проекту оцінки ри-
зиків для ефективного нагляду та 
роботи фінансових регуляторів та 
правоохоронних органів.

9.1.2. Співробітництво з Егмонт-
ською групою підрозділів фінан-
сової розвідки (Egmont Group)

З 27 січня по 1 лютого 2015 року 
відбувся візит представника Держ-
фінмоніторингу до м. Берліна, Ні-
меччина, де взято участь у засідан-
нях Робочих груп Егмонтської групи 
підрозділів фінансової розвідки та 

Рис. 9.2. Засідання FATF
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навчальному курсі «Юридичні осо-
би та фінансові продукти». Під час 
зазначених засідань відбулось об-
говорення наступних питань:

• обговорення питань взаємодії 
між підрозділами фінансової роз-
відки шляхом інформаційного об-
міну у сфері протидії відмиванню 
коштів та фінансуванню тероризму;

• обговорення питань стратегіч-
ного аналізу та методів роботи;

• розгляд звітів про проведення 
виїзних взаємних оцінок та розгляд 
інформації від членів робочих груп 
стосовно досягнутого прогресу;

• перегляд оновленої інформації 
щодо застосування Статутних доку-
ментів Егмонтської групи підрозді-
лів фінансової розвідки.

20-21 квітня 2015 року в Держ-
фінмоніторингу відбулась зустріч в 
рамках роботи підрозділів фінансо-
вих розвідок, що входять до Егмонт-
ської групи, з метою обговорення 
питань розслідувань злочинів щодо 
відмивання коштів.

У період з 7 по 12 червня 2015 
року представник Держфінмоніто-
рингу взяв участь у 23-му Пленарно-
му засіданні та засіданнях робочих 
груп Егмонтської групи підрозділів 
фінансової розвідки у м. Бриджта-
уні, Барбадос (рис. 9.3). Під час за-
значених засідань відбулось обго-

ворення наступних питань:
• обговорення питань щодо по-

вноважень підрозділів фінансової 
розвідки на отримання інформації 
та їх взаємодії шляхом інформацій-
ного обміну, а також їх співробітни-
цтва з правоохоронними органами;

• розгляд проекту щодо фінансо-
вої звітності та проекту щодо проти-
дії фінансування тероризму.

9.1.3. Співробітництво з Комі-
тетом експертів Ради Європи з 
оцінки заходів протидії відми-
ванню коштів та фінансуванню 
тероризму (MONEYVAL)

Протягом 2015 року делегація 
України на чолі з представниками 
Держфінмоніторингу брала участь 
у трьох Пленарних засіданнях Спе-
ціального Комітету експертів Ради 
Європи з питань взаємної оцінки 
заходів боротьби з відмиванням 
коштів та фінансуванням тероризму 
(MONEYVAL) (м. Страсбург, Фран-
цузька Республіка), а саме: 

• у 47-му Пленарному засіданні - 
у період з 14 по 17 квітня 2015 року;

• у 48-му Пленарному засіданні - у 
період з 13 по 19 вересня 2015 року;

• у 49-му Пленарному засіданні – 
у період з 7 по 11 грудня 2015 року;

Рис. 9.3. Засідання Егмонтської групи у Барбадосі 
(червень 2015 року) Рис 9.4. Засідання MONEYVAL
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Під час зазначених засідань 
відбулось обговорення наступних 
питань:

• обговорення інформації щодо 
ініціатив у сфері фінансового мо-
ніторингу у державах та територі-
ях MONEYVAL;

• огляд відповідей на запиталь-
ник MONEYVAL з питань зниження 
ризиків та обговорення наступних 
кроків;

• обговорення питань щодо 
подальших заходів, які будуть 
прийняті на підставі Посилених 
процедур дотримання вимог 
MONEYVAL;

• обговорення схем добровіль-
ного дотримання вимог податко-
вого законодавства;

• обговорення звітів в рамках 
4-го та 5-го раундів оцінок країн;

• розгляд загального застосу-
вання даних щодо рівня підготовки 
держав у питаннях, пов’язаних з те-
роризмом та його фінансуванням;

• заслуховування представлен-
ня роботи, що здійснюється під 
юрисдикцією MONEYVAL у сфері 
оцінки національних ризиків;

• проведення зустрічей із ке-
рівниками підрозділів фінансової 
розвідки країн-членів MONEYVAL 
та представниками інших держав-
спостерігачів тощо.

Слід відмітити, що під час 48 
Пленарного засідання MONEYVAL 
українською делегацією було пре-
зентовано третю доповідь стосов-
но прогресу в Україні у сфері бо-
ротьби з відмиванням коштів та 
фінансуванням тероризму.

За результатами обговорення 
Звіту прогресу України, Комітет 
MONEYVAL схвалив представлену 
Україною інформацію та позитив-
но відзначив заходи, які вжива-
ються Кабінетом Міністрів Украї-
ни у зазначеній сфері.

Своїм офіційним листом Го-
лова Комітету MONEYVAL під-

Рис. 9.5. Учасники тренінгу у Князівстві Ліхтенштейн
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твердив, що Пленарне засідання 
MONEYVAL задоволене наданою 
Україною інформацією та досяг-
нутим прогресом у сфері бороть-
би з відмиванням коштів та фі-
нансуванням тероризму в Україні, 
та схвалює Звіт про досягнуті ре-
зультати.

17-18 листопада 2015 року у м. 
Варшаві, Республіка Польща, пред-
ставник Держфінмоніторингу взяв 
участь у міжнародній Конференції 
на тему: «Протидія відмиванню 
коштів, одержаних від корупції», 
в рамках співробітництва між кра-
їнами-членами MONEYVAL. Під час 
участі представника Держфінмоні-
торингу у міжнародній Конферен-
ції відбулось обговорення наступ-
них питань:

• ознайомлення з поняттям 
корупції, як головного предикат-
ного правопорушення у відми-
ванні грошей у країнах-членах  
MONEYVAL;

• ознайомлення з досвідом 
розслідування справ, що пов’язані 
з корупцією та перехресною співп-
рацею з підрозділом фінансової 
розвідки;

• обговорення можливих 
шляхів міжнародного співробіт-
ництва між країнами-членами 
MONEYVAL;

• ознайомлення з шляхами та 
методами багатостороннього збо-
ру і аналізу справ підрозділами 
фінансової розвідки, що пов’язані 
з великомасштабною корупцією.

22 – 28 листопада 2015 року в 
Князівстві Ліхтенштейн, м.Трізен, 
відбувся тренінг для оцінювачів, в 
рамках співробітництва між краї-
нами-членами MONEYVAL. Пред-
ставник Держфінмоніторингу 

взяв участь у тренінгових заходах 
щодо методології написання звіту 
про взаємну оцінку в рамках 5-го 
раунду оцінок, щодо вивчення 
питання технічної відповідності 
(зміни, які відбулися з моменту 
проведення 3-го раунду оцінки), 
а також щодо інших процедур-
них питань оцінки юрисдикцій 
MONEYVAL в рамках 5-го раунду.

10-11 листопада 2015 року в 
Держфінмоніторингу відбувся 
тренінг «MONEYVAL для України 
з питань проведення 5-го раун-
ду оцінки» за участю експертів 
MONEYVAL. Під час тренінгу було 
обговорено 11 безпосередніх ре-
зультатів (Immediate Outcome), за 
якими у 2017 році буде проходити 
оцінка України, а також розгляда-
лися питання з технічної відповід-
ності та ефективності системи фі-
нансового моніторингу (рис. 9.6).

Протягом 2015 року тривало 
співробітництво Держфінмоніто-
рингу з Європейською Комісією в 
рамках Інструменту технічної до-
помоги та обміну інформацією 
TAIEX.

Так, протягом звітного періоду, 
в рамках Інструменту технічної 
допомоги та обміну інформацією 

Рис. 9.6
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Європейської Комісії TAIEX, пред-
ставники Держфінмоніторингу з 
метою активізації двосторонньо-
го співробітництва та обміну до-
свідом в сфері боротьби з відми-
ванням коштів та фінансуванням 
тероризму здійснили навчальні 
візити до компетентних органів 
Чеської Республіки, Республіки 
Польща та Естонської Республіки.

Інструмент технічної допомоги та 
обміну інформацією Європейської 
Комісії TAIEX є дієвим механізмом 
налагодження співробітництва з 

відповідними компетентними орга-
нами держав-членів ЄС. 

9.1.4. Співробітництво з Міжна-
родним валютним фондом (IMF)

У період з 27 по 30 квітня 2015 
року в м. Сіракузи, Італійська Рес-
публіка, представник Держфінмо-
ніторингу взяв участь у навчаль-
ному семінарі організованому 
МВФ на тему: «Національна оцін-
ка ризиків відмивання коштів та 
фінансування тероризму».

Під час семінару було обгово-
рено нові вимоги FATF щодо на-
ціональної оцінки ризиків (НОР) 
та підхід, що базується на оцінці 
ризиків, існуючі методології щодо 
проведення НОР, які фокусуються 
на методології МВФ щодо прове-
дення НОР, а також досвід країн у 

виявлені ризиків, вразливостей та 
заходи щодо їх усунення.

Крім того, в рамках надання тех-
нічної допомоги в сфері фінансо-
вого моніторингу у Держфінмоні-
торингу перебували експертні місії 
МВФ у період з 4-8 травня, 22-30 
червня та 14-16 грудня 2015 року.

Рис. 9.7
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9.1.5. Інші міжнародні заходи

9.1.5.1. Співробітництво з Ор-
ганізацією з безпеки та співро-
бітництва в Європі (ОБСЄ)

Протягом звітного періоду 
Держфінмоніторингом було по-
годжено проект технічної допо-
моги «Зміцнення спроможності 
системи фінансового моніторингу 
України» по лінії діяльності Коор-
динатора проектів ОБСЄ в Україні.

Крім того, 22 квітня 2015 року в 
м. Відні, Австрійська Республіка, 
представник Держфінмоніторин-
гу взяв участь у засіданні Еконо-
мічного та екологічного комітету 
ОБСЄ на тему: «Боротьба з коруп-
цією та з відмиванням коштів: 
значення міжурядового та між-
відомчого співробітництва». Під 
час зазначених засідань відбулось 
обговорення наступних питань:

• ознайомлення з роллю ОБСЄ 
в сфері протидії корупції та відми-
ванню коштів;

• обговорення можливих шляхів 
міжнародного співробітництва між 
ОБСЄ та Держфінмоніторингом;

• ознайомлення з системою 
щодо розкриття інформації від-
носно активів та іншими засоба-
ми боротьби з корупцією та від-
миванням коштів;

• ознайомлення з моделями 
успішного міжвідомчого співро-
бітництва та технічної допомоги в 
сфері фінансового моніторингу;

• ознайомлення з найкращи-
ми практиками фінансової полі-
ції міжвідомчої та міжнародної 
співпраці з розслідування справ 
відмивання коштів і корупції.

28 червня - 4 липня 2015 року 

делегація України взяла участь 
в офіційному візиті щодо обмі-
ну досвідом в сфері протидії від-
мивання коштів та фінансування 
тероризму, в рамках співробітни-
цтва між Держфінмоніторингом 
та Підрозділом фінансової роз-
відки Португальської Республіки. 
Під час участі делегації України 
у зазначеному офіційному візиті 
відбулось обговорення наступних 
питань:

• ознайомлення з системою 
фінансового моніторингу Порту-
гальської Республіки і визначення 
ролі та основних функцій підроз-
ділу фінансової розвідки Порту-
гальської Республіки у вищезаз-
наченій системі;

• ознайомлення з інструмента-
ми щодо запобігання та боротьби 
з корупцією;

• ознайомлення з роллю пра-
воохоронних органів в протидії 
відмивання коштів та фінансуван-
ня тероризму;

• налагодження двосторонньо-
го співробітництва між Держфін-
моніторингом та компетентними 
органами Португальської Респу-
бліки у сфері фінансового моніто-
рингу;

• ознайомлення з найкращою 
практикою та ключовими прин-
ципами в фінансових розсліду-
ваннях і конфіскації доходів, отри-
маних злочинним шляхом;

• ознайомлення з практикою 
проведення тренінгів в сфері про-
тидії відмиванню коштів та фінан-
сування тероризму.

19-20 жовтня 2015 року пред-
ставник Держфінмоніторингу взяв 
участь у засіданні Економічного 
та екологічного комітету ОБСЄ на 
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тему: «Підвищення кооперації по 
боротьбі з корупцією, відмиван-
ням коштів та взаємозв’язки між 
ними» у м. Відні Австрійська Рес-
публіка. Під час участі відбулось 
обговорення наступних питань:

• обмін досвідом та передовою 
практикою в контексті боротьби з 
корупцією;

• обговорення можливих шля-
хів міжнародного співробітни-
цтва між ОБСЄ та Держфінмоні-
торингом;

• ознайомлення з системою 
щодо розкриття інформації від-

носно активів та іншими засоба-
ми боротьби з корупцією та від-
миванням коштів;

• підведення підсумків реаліза-
ції зобов’язань ОБСЄ у боротьбі з 
корупцією;

• розробка і реалізація політи-
ки щодо попередження корупції.

27 травня 2015 року у м. Києві 
відбувся спільний міжнародно-
практичний семінар, який органі-
зовано у співпраці з ОБСЄ, Держ-
фінмоніторингом та Центром на 
тему: «Актуальні питання бороть-
би з фінансуванням тероризму».

28 травня 2015 року у м. Києві 
відбувся спільний міжнародно-
практичний семінар, який органі-
зовано у співпраці з ОБСЄ, Держ-
фінмоніторингом та Центром на 
тему: «Протидія відмивання ко-
штів – як запобіжник корупцій-
ним проявам у діяльності публіч-
них діячів».

18-19 червня 2015 року у  
м. Львові відбувся спільний між-
народно-практичний семінар, 
який організовано у співпраці з 
ОБСЄ, Держфінмоніторингом та 
Центром на тему: «Генезис наці-
онального законодавства у сфері 
боротьби з відмиванням коштів, 
фінансуванням тероризму та фі-

Рис. 9.8
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нансуванням розповсюдження 
зброї масового знищення через 
призму новел та імплементації 
міжнародних стандартів».

5-6 листопада 2015 року, у  

м. Львові відбувся спільний міжна-
родний науково-практичний семі-
нар ОБСЄ та Держфінмоніторингу на 
тему: «Національна оцінка ризиків: 
місце та роль приватного сектору».

8-9 грудня 2015 року, у м. Ки-
єві відбувся спільний міжнарод-
ний науково-практичний семінар 

ОБСЄ та Держфінмоніторингу на 
тему «Національна оцінка ризиків: 
місце та роль державних органів».

Участь представників України в 
міжнародних заходах, організо-
ваних в рамках співробітництва 
з ОБСЄ є важливою, як з огляду 
обміну досвідом з метою погли-
блення та набуття нових знань, 
так і для представлення України 

як держави, яка здійснює ряд 
важливих заходів з метою досяг-
нення міжнародних стандартів 
у сфері боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням те-
роризму.

Рис. 9.9

Рис. 9.10
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9.1.5.2. Співробітництво з ООН 
– Офісом з протидії наркоти-
кам та злочинності (UNODC), 
Радою Безпеки ООН (РБ ООН), 
Контртерористичним коміте-
том (CTC)

7 – 10 грудня 2015 року відбув-
ся навчальний семінар Управління 
ООН з наркотиків та злочиннос-
ті (UNODC) на тему: «Виявлення, 
розслідування і перешкоджання 
незаконним фінансовим потокам, 
отриманим від торгівлі людьми»  
у м. Кишиневі, Молдова. 

Під час участі делегації Держфін-
моніторингу у зазначеному семі-
нарі отримано практичний досвід 
проведення фінансових розсліду-
вань та управлінні командою фі-
нансових слідчих, ознайомлено із 
практикою використання фінан-
сових розслідувань для перешко-
джання мережі торгівлі людьми, 
презентовано методики руйну-
вання активів та фінансової інфра-
структури мережі торгівлі людьми.

На семінарі учасникам були на-
дані конкретні рекомендації щодо 
проведення аналізу прогалин та ре-
альних шляхів  подолання проблем 
пов’язаних з виявленням, розслі-
дуванням і перешкоджанням неза-
конним фінансовим потокам, отри-
маним від торгівлі людьми.

9.1.5.3. Співробітництво із Ні-
мецьким товариством спів-
робітництва заради розвитку 
(GIZ)

У період з 6 по 8 жовтня 2015 
року у м. Берліні, Німеччина, 
представник Держфінмоніто-
рингу взяв участь у міжнародно-

му семінарі на тему: «Боротьба з 
нелегальними фінансовими по-
токами».

У період з 15 по 16 жовтня 2015 
року у м. Стамбулі, Туреччина, 
представник Держфінмоніторин-
гу взяв участь у міжнародному 
семінарі на тему: «Боротьба з 
корупцією та зміцнення системи 
державного управління/боротьба 
з відмиванням грошей».

9.1.5.4. Співробітництво із Се-
кретаріатом AMON

У період з 22 по 25 вересня 2015 
року у м. Толедо, Королівство Іс-
панія, відбулась щорічна зустріч 
з питань протидії корупції, у ході 
якої обговорювались  питання 
щодо протидії відмиванню ко-
штів, а також пройшли практичні 
семінари та фінансові досліджен-
ня. За результатами семінару 
представник Держфінмоніторин-
гу отримав досвід у розслідуванні 
справ, що пов’язанні з протидією 
відмиванню коштів. Крім того, 
представник мав нагоду обміня-
тись досвідом щодо застосування 
на практиці підходів щодо здій-
снення фінансового аналізу.

9.1.5.5. Співробітництво з Мі-
ністерством фінансів Королів-
ством Нідерландів

У період з 22 по 24 квітня 2015 
року з метою обміну досвідом у 
сфері протидії відмивання коштів 
та фінансування тероризму де-
легація України здійснила відря-
дження до державних органів Ко-
ролівства Нідерландів, задіяних 
в протидії відмивання коштів та 
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фінансування тероризму. Під час 
зазначеного заходу делегацією 
України було розглянуто наступні 
питання:

• система фінансового моніто-
рингу Королівства Нідерландів і 
визначення ролі, основних функ-
цій та завдань Департаменту фі-
нансової інформації Міністерства 
фінансів Королівства Нідерландів 
у вищезазначеній системі; 

• розслідування справ 
пов’язаних з організованою 
злочинністю та злочинами 
пов’язаними з готівкою (незакон-
ний оборот наркотиків, організо-
вана злочинність, корупція);

• роль правоохоронних органів 
в протидії відмивання коштів та 
фінансування тероризму;

• нормативно-правова база 
щодо розслідування криміналь-
них впроваджень, заморожуван-
ня та конфіскації злочинних дохо-
дів в Нідерландах;

• досвід роботи щодо процеду-
ри повернення активів у випад-
ках щодо легалізації доходів, які 
пов’язані з організованою злочин-
ністю та злочинами, які пов’язані 
з готівкою;

• кращі практики та ключові 
принципи в розслідуваннях справ 
і конфіскації доходів, отриманих 
злочинним шляхом.

9.1.5.6. Співробітництво із під-
розділом фінансової розвідки 
Естонської Республіки

У період з 26 по 28 серпня 2015 
року відбулась участь представ-
ників Держфінмоніторингу в бага-
тосторонній зустрічі робочої гру-
пи в рамках співробітництва між 

Держфінмоніторингом та підроз-
ділом фінансової розвідки Естон-
ської Республіки.

 Під час участі представників 
Держфінмоніторингу у зазначеній 
зустрічі  відбулось:

• ознайомлення з системою фі-
нансового моніторингу Естонської  
Республіки і визначення ролі та 
основних функцій підрозділу фі-
нансової розвідки Естонської Рес-
публіки у вищезазначеній системі;

• ознайомлення з інструмента-
ми щодо запобігання та боротьби 
з корупцією;

• налагодження двосторон-
нього співробітництва між Держ-
фінмоніторингом та підрозділом 
фінансової розвідки Естонської 
Республіки.

9.1.5.7. Співробітництво із під-
розділом фінансової розвідки 
Республіки Польща

24-26 листопада 2015 року у 
Республіці Польща, м. Варшава, 
відбувся офіційний візит щодо 
обміну досвідом в сфері протидії 
відмивання коштів та фінансуван-
ня тероризму, в рамках співробіт-
ництва між Держфінмоніторин-
гом та підрозділом фінансової 
розвідки Республіки Польща (рис. 
9.11). 

Під час участі представників 
Держфінмоніторингу у зазначе-
ному офіційному візиті було роз-
глянуто наступні питання:

• ознайомлення з системою фі-
нансового моніторингу Республіки 
Польща і визначення ролі та осно-
вних функцій підрозділу фінансо-
вої розвідки Республіки Польща у 
вищезазначеній системі;
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• ознайомлення з інструмента-
ми щодо запобігання та боротьби 
з корупцією;

• ознайомлення з типами кри-
мінальних злочинів пов’язаних з 
відмиванням коштів, які розслі-
дує підрозділ фінансової розвідки 
Республіки Польща;

• налагодження двосторонньо-
го співробітництва між Держфін-
моніторингом та компетентними 
органами Республіки Польща у 
сфері фінансового моніторингу;

• ознайомлення з нормативно-
правовою базою в сфері фінан-
сового моніторингу Республіки 
Польща;

• ознайомлення з методом 
проведення аналізу банків-
ських рахунків, угод та правових 
зобов’язань фінансових установ;

• ознайомлення з найкращою 
практикою та ключовими прин-
ципами в фінансових розсліду-
ваннях і конфіскації доходів, отри-
маних злочинним шляхом;

• ознайомлення з проведен-
ням тренінгів в сфері протидії від-

миванню коштів та фінансування 
тероризму.

9.1.5.8. Обмін інформацією з 
іноземними підрозділами фі-
нансової розвідки

Держфінмоніторином на по-
стійній основі забезпечуються 
взаємодія та інформаційний об-
мін з компетентними органами 
іноземних держав і міжнародни-
ми організаціями у сприянні роз-
слідуванню складних транснаціо-
нальних схем. 

Протягом 2015 року між Держ-
фінмоніторингом та 137 підроз-
ділами фінансової розвідки (далі 
– ПФР) здійснювався обмін фі-
нансовою інформацією, яка може 
бути пов’язана з протиправною 
діяльністю.

Так, протягом 2015 року Держ-
фінмоніторингом направлено 421 
запит до 70 ПФР іноземних дер-
жав та отримано 489 відповідей 
на запити від 72 ПФР іноземних 
держав. Одночасно Держфінмо-

Рис. 9.11. 
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ніторингом було отримано 245 
запитів від 49 іноземних ПФР, на-
дано 285 відповідей до 47 ПФР 
іноземних держав.

Протягом 2015 року Держфін-
моніторингом найбільш активний 
обмін інформацією, щодо від-
правки запитів здійснювався з:

• ПФР Латвії (відправлено 46 
запитів), 

• ПФР Кіпру (відправлено 32 за-
пити), 

• ПФР Великобританії (відправ-
лено 31 запит), 

• ПФР США та ПФР Швейцарії 
(відправлено по 19 запитів), 

• ПФР Британських Віргінських 
островів (БВО) (відправлено 18 
запитів).

Водночас, у 2015 році найбіль-
шу кількість запитів отримано від:

• ПФР Австрії (отримано 23 за-
пити), 

• ПФР США (отримано 18 запи-
тів), 

• ПФР Польщі та ПФР Велико-
британії (отримано по 17 запитів),

• ПФР Латвії, (отримано по 12 
запитів).

Протягом 2015 року Держфін-
моніторингом проведено ряд 
офіційних зустрічей з офіцерами 
зв’язку з питань розвитку системи 
фінансового моніторингу.

9.1.5.9. Міжнародні заходи за-
гального характеру 

22 січня, 2 липня та 29 жовтня 
2015 року представник Держ-
фінмоніторингу взяв участь у м. 
Мінську, Республіка Білорусь, у 
переговорах з питань застосуван-
ня, тлумачення, та порушення ви-
конання Російською Федерацією, 

Міжнародної конвенції про бо-
ротьбу з фінансуванням терориз-
му 1999 року.

Під час участі представника 
Держфінмоніторингу у зазна-
чених переговорах було надано 
роз’яснення, в межах компетен-
ції, щодо застосування та тлума-
чення Міжнародної конвенції про 
боротьбу з фінансуванням теро-
ризму 1999 року.

15-21 листопада 2015 року у 
м. Варшаві, Республіка Польща, 
відбувся навчальний семінар на 
тему: «Розвиток та імплемента-
ція антикорупційних програм для 
урядових організацій», в якому 
взяв участь представник Держфін-
моніторингу, в рамках міжнарод-
ного співробітництва між Держ-
фінмоніторингом та Академією 
державного управління Східного 
партнерства. 

24-26 листопада 2015 року, у м. 
Києві відбувся тренінговий семі-
нар, у рамках технічної допомоги 
Міністерства фінансів Республіки 
Польща на тему: «Обмежувальні 
заходи щодо деяких країн і зако-
нодавство з протидії відмиванню 
коштів або фінансуванню теро-
ризму».

29 листопада – 5 грудня 2015 
року в Брюсселі, Королівство 
Бельгії відбувся навчальний курс 
з питань європейської інтегра-
ції для українських державних 
службовців, в контексті виконан-
ня Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС.

Під час участі представника 
Держфінмоніторингу у зазначено-
му навчальному курсі відбулося 
ознайомлення з тематикою під-
готовки та імплементації політи-
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ки ЄС (у різних галузях) в рамках 
бельгійської федеральної системи, 
а також налагодження двосторон-
нього співробітництва між Держ-
фінмоніторингом та компетентни-
ми органами Королівства Бельгії в 
сфері фінансового моніторингу.

1-3 грудня 2015 року, у м. Киє-
ві відбувся навчальний семінар, в 
рамках технічної допомоги Мініс-
терства фінансів Республіки Поль-
ща на тему: «Підрозділ фінансо-

вої розвідки Республіки Польща. 
Загальний огляд та особливості 
діяльності».

Крім того, протягом 2015 року 
експерти Держфінмоніторингу 
надавали технічну допомогу іно-
земним колегам в розбудові та 
вдосконаленні національних сис-
тем протидії відмиванню коштів 
та фінансуванню тероризму в 
рамках Егмонтської групи підроз-
ділів фінансової розвідки.
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У 2016 році планується вико-
нання наступних завдань:

І. Удосконалення законодав-
ства у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового 
знищення.

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• супроводження прийняття 
проектів нормативно-правових 
актів, розроблених з метою впро-
вадження Закону України «Про за-
побігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення»;

• розробки  проектів норматив-
но-правових актів з метою імпле-
ментації четвертої Директиви Єв-
ропарламенту щодо запобігання 
відмиванню грошей та боротьби 
із тероризмом;

• погодження проектів норма-
тивно-правових актів інших дер-
жавних органів, необхідних для 
реалізації Закону України «Про 
запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» та 
імплементації четвертої Дирек-

тиви Європарламенту щодо за-
побігання відмиванню грошей та 
боротьби із тероризмом.

ІІ. Удосконалення міжвідом-
чої взаємодії між органами 
державної влади – учасника-
ми національної системи за-
побігання і протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення. 

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• реалізації Стратегії розвитку 
системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення на пері-
од до 2020 року;

• забезпечення проведення на-
ціональної оцінки ризиків відми-
вання коштів та фінансування те-
роризму на національному рівні, 
з урахуванням міжнародного до-
свіду;

• проведення на постійній 
основі засідань Ради з питань до-
слідження методів та тенденцій 
у відмиванні доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуван-
ні тероризму, як постійно діючого 
консультативно-дорадчого орга-
ну, утвореного Кабінетом Міні-
стрів України;

• координації органів держав-
ної влади в ході виконання плану 

10. ПЛАНИ НА 2016 РІК.  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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заходів на 2016 рік із запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

ІІІ. Участь в міжнародному 
співробітництві у сфері запо-
бігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
учасників національної системи 
фінансового моніторингу щодо 
заходів у сфері боротьби з від-
миванням коштів, фінансуван-
ням тероризму та фінансуванням  
розповсюдження зброї масового 
знищення, а також щодо стандар-
тів FATF;

• забезпечення ефективного 
співробітництва з міжнародни-
ми організаціями та установами 
в сфері протидії відмиванню ко-
штів, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення;

• організації міжнародних на-
вчальних заходів та обміну до-
свідом у сфері боротьби з відми-
ванням коштів, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового 
знищення;

• укладання міжнародних до-
говорів міжвідомчого характеру 
з компетентними органами іно-
земних країн у сфері боротьби з 

відмиванням коштів, фінансуван-
ням тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового 
знищення.

ІV. Забезпечення функціону-
вання єдиної інформаційної 
системи у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї 
масового знищення.

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• забезпечення в межах асиг-
нувань на цілі підтримки працез-
датності апаратно-програмного 
комплексу єдиної інформаційної 
системи у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

V. Організація та координація 
роботи з перепідготовки та під-
вищення кваліфікації спеціа-
лістів органів державної влади 
з питань фінансового моніто-
рингу та працівників суб’єктів 
первинного фінансового мо-
ніторингу, відповідальних за 
проведення фінансового моні-
торингу, щодо боротьби з ле-
галізацією (відмиванням) до-
ходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням теро-
ризму та фінансуванням роз-
повсюдження зброї масового 
знищення на базі Навчально-
методичного центру Держфін-
моніторингу України.



ПЛАНИ НА 2016 РІК. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 79

Ро
зд

іл
 1

0

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• реорганізації Навчально-ме-
тодичного центру Держфінмоні-
торингу України в Академію;

• проведення з використанням 
сучасних методик та технологій 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників та керів-
ників підрозділів суб’єктів пер-
винного фінансового моніторин-
гу, відповідальних за проведення 
фінансового моніторингу, а також 
спеціалістів органів державної 
влади у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.

VІ. Аналіз інформації про фі-
нансові операції, що підляга-
ють фінансовому моніторин-
гу, або інформації, що може 
бути пов’язана з підозрою у 
легалізації (відмиванні) до-
ходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванні теро-
ризму та фінансуванні розпо-
всюдження зброї масового 
знищення.

Реалізацію завдання передба-
чається здійснити шляхом:

• підвищення ефективності 
аналізу фінансових операцій, що 
можуть бути пов’язані з легалі-
зацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванням тероризму та фі-
нансуванням розповсюджен-
ня зброї масового знищення 
або проведених за участю осіб, 
які публічно закликають до на-
сильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або зміни 
меж  території  або  державно-
го  кордону  України, та передачі 
відповідних матеріалів до пра-
воохоронних та розвідувальних 
органів, згідно з компетенцією, 
та співпраці з правоохоронними 
органами з метою пошуку зло-
чинних актів;

• дослідження методів та фі-
нансових схем легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансу-
вання тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї 
масового знищення, а також до-
ведення їх до відома суб’єктів 
первинного фінансового моні-
торингу.



ДОДАТКИ80
Д

од
ат

ок
 А

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2015 рік

Перелік прийнятих норматив-
ноправових актів у 2015 році у 
сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення

Акти Кабінету Міністрів Укра-
їни

1. Постанова Кабінету Міністрів 
України і Національного банку 
України від 11.03.2015 №99 «Про 
затвердження плану заходів на 
2015 рік із запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення».

2.  Постанова Кабінету Міністрів 
України від 14.05.2015 №299 «Де-
які питання Єдиної державної ін-
формаційної системи у сфері за-
побігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового зни-
щення».

3. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.06.2015 №411 «Про 
затвердження Порядку подання 
суб’єктами господарювання, під-
приємствами, установами, органі-
заціями, що не є суб’єктами пер-
винного фінансового моніторингу, 
інформації на запит Державної 
служби фінансового моніторингу».

4. Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 17.07.2015 №510 
«Про порядок визначення держав 

(територій), що не виконують чи 
неналежним чином виконують 
рекомендації міжнародних, міжу-
рядових організацій, що провадять 
діяльність у сфері боротьби з ле-
галізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму чи 
фінансуванням розповсюдження 
зброї масового знищення».

5. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.07.2015 №537 «Про 
затвердження Положення про 
Державну службу фінансового мо-
ніторингу України».

6. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2015 №552 «Дея-
кі питання організації фінансового 
моніторингу».

7. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 19.08.2015 №610 «Про 
затвердження Порядку організації 
та координації роботи з перепід-
готовки і підвищення кваліфікації 
спеціалістів з питань фінансового 
моніторингу».

8. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.09.2015 №693 «Про 
затвердження Порядку надання 
державними органами, держав-
ними реєстраторами на запит 
суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу інформації про клієн-
та».

9. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.09.2015 №708 «Про 
затвердження Порядку надання 
державними органами та орга-
нами місцевого самоврядування, 
державними реєстраторами ін-
формації про фінансові операції та 
їх учасників до Державної служби 
фінансового моніторингу».

ДОДАТОК А
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10. Постанова Кабінету Міністрів 
України та Національного банку 
України від 16.09.2015 №717 «Пи-
тання організації національної 
оцінки ризиків легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансування 
тероризму».

11. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 25.11.2015 №966 «Про 
затвердження Порядку формуван-
ня переліку осіб, пов’язаних з про-
вадженням терористичної діяль-
ності або щодо яких застосовано 
міжнародні санкції».

12. Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 
№1407-р «Про схвалення Стратегії 
розвитку системи запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення на пері-
од до 2020 року».

Накази Міністерства фінансів 
України, якими керується у сво-
їй діяльності Держфінмоніто-
ринг

1. Наказ Міністерства фінансів 
України від 10.03.2015 №306 «Про 
затвердження Принципів опрацю-
вання одержаної від суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу 
інформації про фінансові операції, 
що підлягають фінансовому моні-
торингу, та критеріїв аналізу таких 
операцій», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 26.03.2015 
за №333/26778.

2. Наказ Міністерства фінан-
сів України від 26.03.2015 №361 
«Про затвердження Порядку об-
міну інформацією між Держав-

ною службою фінансового моні-
торингу України і Міністерством 
фінансів України для підвищення 
ефективності здійснення нагляду 
за додержанням суб’єктами пер-
винного фінансового моніторингу 
вимог законодавства з питань за-
побігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового зни-
щення», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 09.04.2015 
за №399/26844.

3. Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.03.2015 №366 «Де-
які питання застосування санкцій 
Державною службою фінансового 
моніторингу України», зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції Укра-
їни 16.04.2015 за №428/26873.

4. Наказ Міністерства фінансів 
України від 14.04.2015  №436 «Про 
затвердження Порядку проведен-
ня перевірок Державною службою 
фінансового моніторингу Украї-
ни суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 
05.05.2015 за №492/26937.

5. Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.04.2015  №465 «Про 
затвердження Інструкції з оформ-
лення матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення Державною 
службою фінансового моніторингу 
України», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 20.05.2015 
за №581/27026.

6. Наказ Міністерства фінансів 
України від 08.06.2015 №542 «Про 
затвердження Порядку формуван-
ня облікового ідентифікатора та 
надання довідки про обліковий 
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ідентифікатор та форми такої до-
відки», зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 24.06.2015 за 
№749/27194.

7. Наказ Міністерства фінан-
сів України від 08.07.2015 №628 
«Про затвердження Порядку по-
годження із Державною службою 
фінансового моніторингу України 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу строків подання 
запитуваної інформації», зареє-
стрований в Міністерстві юстиції 
України 27.07.2015 за №900/27345.

8. Наказ Міністерства фінансів 
України від 23.07.2015 №662 «Про 
затвердження Положення про здій-
снення фінансового моніторингу 
суб’єктами первинного фінансово-
го моніторингу, державне регулю-
вання і нагляд за діяльністю яких 
здійснює Державна служба фінан-
сового моніторингу України», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції  
України 12.08.2015 за №973/27418.

9. Наказ Міністерства фінансів 
України від 03.08.2015 №691 «Про 
затвердження Порядку надання 
Державною службою фінансового 
моніторингу Національному банку 
України інформації для підвищення 
ефективності здійснення нагляду 
за додержанням суб’єктами пер-
винного фінансового моніторингу 
вимог законодавства з питань за-
побігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового зни-
щення», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 20.08.2015 
за №1011/27456.

10. Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.10.2015 №950 «Про 

затвердження Положення про про-
цедуру застосування запобіжних 
заходів щодо держав, які не викону-
ють або неналежним чином вико-
нують рекомендації міжнародних, 
міжурядових організацій, задіяних 
у сфері боротьби з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або  фі-
нансуванням тероризму та фінан-
суванням розповсюдження зброї 
масового знищення», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 
16.11.2015 за №1434/27879.

11. Наказ Міністерства фінан-
сів України від 19.11.2015 №1039 
«Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Державного ко-
мітету фінансового моніторингу 
України від 24 березня 2006 року 
№56», зареєстрований  в Міністер-
стві юстиції України 04.12.2015 за 
№1510/27955.

12. Наказ Міністерства фінан-
сів України від 11.11.2015 №1003 
«Про визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких наказів з 
питань фінансового моніторин-
гу», зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 26.11.2015 за 
№1474/27919.

13. Наказ Міністерства фінан-
сів України від 24.11.2015 №1085 
«Про затвердження Порядку елек-
тронної взаємодії суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу 
та Державної служби фінансового 
моніторингу України», зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції Укра-
їни 18.12.2015 за №1593/28038

14. Наказ Міністерства фінансів 
України від 23.12.2015 №1168 «Про 
затвердження Порядку надан-
ня інформації щодо відстеження 
(моніторингу) фінансових опера-
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цій», зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 16.01.2016 за 
№80/28210.

15. Наказ Міністерства фінансів 
України від 28.12.2015 №1200 «Про 
затвердження Порядку прийняття 
Державною службою фінансово-
го моніторингу України рішення 
про зупинення фінансових опера-
цій», зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 22.01.2016 за 
№123/28253

Спільні акти Міністерства фі-
нансів України

1. Наказ Міністерства фінансів 
України від 09.04.2015  №407 та 
розпорядження Національної ко-
місії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг від 09.04.2015 №688 
«Про затвердження Порядку об-
міну інформацією між Державною 
службою фінансового моніторингу 
України і Національною комісією, 
що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових по-
слуг для підвищення ефективності 
здійснення нагляду за додержан-
ням суб’єктами первинного фінан-
сового моніторингу вимог зако-
нодавства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції 
України 29.04.2015 за №480/26925.

2. Наказ Міністерства фінансів 
України від 07.04.2015  №402, Рі-
шення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
від 07.04.2015 №465 «Про затвер-
дження Порядку обміну інфор-

мацією між Державною службою 
фінансового моніторингу України 
і Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку для 
підвищення ефективності здій-
снення нагляду за додержанням 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законо-
давства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції 
України 29.04.2015 за №483/26928.

3. Наказ Міністерства фінансів 
України та Міністерства інфра-
структури України від 23.04.2015 
№458/148 «Про затвердження 
Порядку обміну інформацією між 
Державною службою фінансово-
го моніторингу України і Міністер-
ством інфраструктури України для 
підвищення ефективності здій-
снення нагляду за додержанням 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законо-
давства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції 
України 13.05.2015 за №523/26968.

4. Спільний наказ Міністерства 
фінансів України та Міністерства 
юстиції України від 27.05.2015 
№521/796/5 «Про затверджен-
ня Порядку обміну інформацією 
між Державною службою фінан-
сового моніторингу України і Мі-
ністерством юстиції України для 
підвищення ефективності здій-
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снення нагляду за додержанням 
суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законо-
давства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», заре-
єстрований в Міністерстві юстиції 
України 11.06.2015 за №689/27134.

5. Наказ Міністерства фінансів 
України та Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України від 
19.06.2015 №575/625 «Про затвер-
дження Порядку обміну інфор-
мацією між Державною службою 
фінансового моніторингу України 
і Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України для підви-
щення ефективності здійснення на-
гляду за додержанням суб’єктами 
первинного фінансового моніто-
рингу вимог законодавства з пи-
тань запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї 
масового знищення», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 
08.07.2015 за №806/27251.

6. Наказ Міністерства фінансів 
України від 03.08.2015 №690 «Про 
визнання таким, що втратив чин-
ність, наказу Міністерства фінан-
сів України від 17 січня 2012 року 
№22», зареєстрований в Міністер-
стві юстиції України 20.08.2015 за 
№1012/27457 / постанова Правлін-
ня Національного банку України від 

03.08.2015 №507 «Про визнання та-
кою, що втратила чинність, постано-
ви Правління Національного банку 
України від 17 січня 2012 року №7».

7. Наказ Міністерства фінансів 
України та Служби Безпеки Украї-
ни від 09.09.2015 №758/578 «Про 
визнання таким, що втратив чин-
ність, наказу Державного комітету 
фінансового моніторингу Украї-
ни та Служби безпеки України від 
25 серпня 2009 року №109/566», 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23.09.2015 за 
№1128/27573.

8. Наказ Міністерства фінан-
сів України та Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України від 06.11.2015 
№995/666 «Про визнання таким, 
що втратив чинність, наказу Дер-
жавного комітету фінансового мо-
ніторингу України та Департаменту 
спеціальних телекомунікаційних 
систем та захисту інформації Служ-
би безпеки України від 11 верес-
ня 2006 року №173/104ДСК», 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 18.11.2015за 
№1446/27891.

9. Наказ Міністерства фінансів 
України, Служби зовнішньої роз-
відки України, Міністерства оборо-
ни України, Міністерства внутріш-
ніх справ України від 01.12.2015 
№1112/426/678/1533 «Про затвер-
дження Порядку подання узагаль-
нених матеріалів розвідувальним 
органам України», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 
17.12.2015 за №1583/28028.
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Акти суб’єктів державного фі-
нансового моніторингу, що 
здійснюють державне регу-
лювання і нагляд у сфері запо-
бігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення

Накази Міністерства юстиції 
України

1. Наказ Міністерства юстиції 
України від 13.05.2015  №673/5 
«Про затвердження Порядку про-
ведення перевірок Міністерством 
юстиції України та його терито-
ріальними органами суб’єктів 
первинного фінансового моніто-
рингу», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 13.05.2015 
за №528/26973.

2.  Наказ Міністерства юстиції 
України від 28.05.2015  №810/5 
«Про затвердження Порядку роз-
гляду справ про порушення ви-
мог законодавства, що регулює 
діяльність у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та 
застосування санкцій», зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції Укра-
їни 29.05.2015 за №628/27073.

3.  Наказ Міністерства юстиції 
України від 28.05.2015 №811/5 
«Про затвердження Положення 
про Комісію Міністерства юсти-
ції України з питань застосуван-
ня санкцій за порушення вимог 

законодавства, що регулює ді-
яльність у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищен-
ня», зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 29.05.2015 за 
№629/27074.

4. Наказ Міністерства юстиції 
України від 18.06.2015 №999/5 
«Про затвердження Положен-
ня про здійснення фінансового 
моніторингу суб’єктами пер-
винного фінансового моніто-
рингу, державне регулювання 
та нагляд за діяльністю яких 
здійснює Міністерство юсти-
ції України», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 
22.06.2015 за №735/27180.

5. Наказ Міністерства юс-
тиції України від 06.10.2015  
№1899/5 «Про затвердження 
Критеріїв, за якими оцінюється 
рівень ризику суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу 
бути використаним з метою ле-
галізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фі-
нансування розповсюджен-
ня зброї масового знищення», 
зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 07.10.2015 за 
№1217/27662.

6. Наказ Міністерства юстиції 
України від 16.10.2015  №2011/5 
«Про затвердження Положення 
про процедуру застосування за-
побіжних заходів щодо держав, 
які не виконують або неналеж-
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ним чином виконують рекомен-
дації міжнародних, міжурядо-
вих організацій, задіяних у сфері 
боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масово-
го знищення», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 
16.10.2015 р. за №1263/27708.

Накази Міністерства інфра-
структури України

1. Наказ Міністерства інфра-
структури України від 30.07.2015 
№295 «Про затвердження Поло-
ження про застосування запобіж-
них заходів щодо держав, які не 
виконують або неналежним чином 
виконують рекомендації міжна-
родних, міжурядових організацій, 
задіяних у сфері боротьби з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванням тероризму та фінан-
суванням розповсюдження зброї 
масового знищення», зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції Укра-
їни 18.08.2015 за №996/27441.

2. Наказ Міністерства інфра-
структури України від 11.08.2015 
№307 «Про затвердження Поло-
ження про Комісію Міністерства 
інфраструктури України з питань 
застосування санкцій за порушен-
ня вимог Закону України «Про за-
побігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення» та/або нормативно-
правових актів, що регулюють ді-
яльність у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення», 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 26.08.2015 за 
№1029/27474.

3. Наказ Міністерства інфра-
структури України від 03.09.2015  
№347 «Про затвердження Ін-
струкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопору-
шення», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 21.09.2015 
за №1116/27561.

4. Наказ Міністерства інфра-
структури України від 02.11.2015 
№437 «Про затвердження Кри-
теріїв оцінювання рівня ризику 
суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, державне регулю-
вання і нагляд за діяльністю яких 
здійснює Міністерство інфраструк-
тури України, бути використаними 
з метою легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму 
та фінансування розповсюджен-
ня зброї масового знищення», 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 18.11.2015 за 
№1447/27892.

Постанови Правління Націо-
нального банку України

1. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
28.04.2015 №282 «Про затвер-
дження Змін до Положення про 
застосування Національним 
банком України заходів впливу 
за порушення банківського за-
конодавства».

2. Постанова Правління На-
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ціонального банку України від 
12.05.2015 №316 «Про застосу-
вання санкцій до небанківських 
фінансових установ».

3. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
26.06.2015 №417 «Про затвер-
дження Положення про здій-
снення банками фінансового 
моніторингу».

4. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
24.07.2015 №480 «Про внесен-
ня змін до деяких нормативно-
правових актів Національного 
банку України».

5. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
24.07.2015 №481 «Про внесен-
ня змін до деяких нормативно-
правових актів Національного 
банку України з питань здій-
снення операцій з електронни-
ми грошима»

6. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
31.07.2015 №499 «Про внесення 
змін до Положення про порядок 
організації та проведення пере-
вірок з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванню 
тероризму».

7. Постанова Правління На-
ціонального банку України від 
03.08.2015 №507 «Про визнання 
такою, що втратила чинність, по-
станови Правління Національно-
го банку України від 17 січня 2012 
року №7 «Про затвердження По-
рядку надання Державною служ-
бою фінансового моніторингу 
України Національному банку 
України інформації для підви-

щення ефективності здійснення 
нагляду за додержанням банка-
ми вимог законодавства з питань 
запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму». 

Рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондо-
вого ринку

1. Рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фон-
дового ринку від  17.07.2015 
№1038 «Про затвердження По-
рядку контролю за дотриман-
ням професійними учасниками 
фондового ринку (ринку цінних 
паперів) вимог законодавства 
у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення», 
зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 06.08.2015 за 
№955/27400.

2. Рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.05.2015 №675 «Про 
внесення змін до рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 11 грудня 
2012 року №1766», зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції України 
04.06.2015 за №654/27099.

3. Рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового 
ринку від 24.11.2015 №1894 «Про 
визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 10 грудня 2003 року 
№562», зареєстрований в Мініс-
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терстві юстиції України 08.12.2015 
за №1524/27969.

Розпорядження Національ-
ної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг

1. Розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг від 01.10.2015  №2372 
«Про затвердження Порядку засто-
сування санкцій, передбачених За-
коном України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення», 
пред’явлення вимог та здійснення 
контролю за їх виконанням Наці-
ональною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, та визна-
ння такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Державної 
комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг України», зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 
22.10.2015 за №1283/27728.

2. Розпорядження Національ-
ної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 10.12.2015  
№3052 «Про визнання таким, що 
втратило чинність, розпоряджен-
ня Держфінпослуг від 16 вересня 
2003 року №55 «Про затверджен-
ня Положення про порядок на-
вчання працівників та керівників 
підрозділів фінансових установ, 
відповідальних за проведення 
внутрішнього фінансового моні-
торингу», зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України 29.12.2015 
за №1654/28099. 
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