
Траст, фонд довірчого управління, або 
має складну структуру власності 

Проводить фінансові операції, що не 
відповідають фінансовому стану та/або суті 
діяльності клієнта 
 
 

Діяльність пов’язана з виробництвом 
або реалізацією зброї   

  

                                                      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ 
                                                         

                                             для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі  

                                         послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу  нерухомого майна 

щодо порядку звітування про підозрілі операції 

                                                                        на підставі ризик-орієнтованого підходу 

 

 

 

         
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

АНАЛІЗ ПРАВОЧИНУ 

ЗЯСУВАННЯ СУТІ ТА МЕТИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ 

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОСТІ 

ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТА 

ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ 

ПОГЛИБЛЕНА 

ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА 

ЗБИРАННЯ З 
ПУБЛІЧНИХ 

ДЖЕРЕЛ 
інформації про 
зміст діяльності 

клієнта, його 
фінансовий 

стан 
 

ПЕРЕВІРКА ІНФОРМАЦІЇ 
про клієнта та інших 
учасників фінансової 

операції 

ІНФОРМУВАННЯ 
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ 
про фінансові операції 

клієнтів з високим 

рівнем ризику 

 

ВІДМОВА 
від встановлення 
або продовження 
ділових відносин з 

клієнтом 

послуги зі 

здійснення 

міжнарод

них 

переказів 

на суму 

=>150000 

грн 

дистанційні 

послуги 

товари 

(послуги), 

визначити 

вартість яких 

складно або 

неможливо 

інші товари, 

послуги, 

операції або 

способи їх 

проведення, 

що самостійно 

визначені 

суб’єктом 

первинного 

фінансового 

моніторингу 

Походження капіталів, залучених при 

проведенні операцій з нерухомим 

майном, невідоме або знаходиться за 

кордоном, в тому числі у ризикових 

країнах 

Походження капіталів, залучених при 

проведенні операцій з нерухомим 

майном з країни офшорних зон або 

підтримує міжнародну терористичну 

діяльність 
Покупцем виступає юридична особа з 

незначним періодом діяльності (як 

правило такий термін не перевищує 

трьох місяців з дня державної 

реєстрації) 
Клієнтом є новостворене підприємство, 

організоване виключно для придбання 

об’єкта нерухомості та ніякої іншої 

діяльності не здійснює, та підконтрольне 

нерезиденту 

Клієнтом є фізична особа, в т.ч. засновник 

юридичної особи, вік та/або фізичний 

стан якої може свідчити про 

неможливість активної підприємницької 

діяльності 

Клієнти, які працюють тільки через 

представників 

Клієнт розраховується за операцію 

готівковими коштами  

Здійснення операцій з нерухомим 
майном, ціна якого суттєво відрізняється 
від ринкової 

визначення (виявлення) та здійснення 

оцінки/переоцінки ризиків 

розроблення та 

впровадження власних 

критеріїв ризику 

вжиття 
застережних 

заходів 

контроль за ризиками 

аналіз ринку використання 
послуг суб’єктами 

первинного фінансового 
моніторингу 

 

 

моніторинг ризиків 

клієнтів 

різноманітні 

реєстри 

комерційні 

бази даних 

 

декларації 

державних 

службовців 

пошукові 

сайти 

засоби 

масової 

інформації 

 

 
 

 

 

Іноземна фінансова установа 

(кореспондентські відносини) 

Клієнт, включений до Переліку 

терористів, санкційних списків 

Публічний діяч, його близька чи 

пов’язана з ним особа 

Неприбуткова організація 

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ 

МОНІТОРИНГ 

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЧИ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ 

МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ 

ПІДОЗРИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСІБ АБО ЇХ АКТИВИ, 

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗЛОЧИНОМ 

Критерії ризиків; 

Аналіз фактів невідповідності 

фінансових операцій фінансовому 

стану та/або змісту діяльності клієнта 

Типологічні дослідження 

Роз’яснення Держфінмоніторингу 

Перелік терористів; 

Санкційні списки 

Кримінальний кодекс України 

Кримінальний кодекс України; 
Наказ Міністерства фінансів 

України від 08.07.2016 № 584; 
      Сайт Держфінмоніторингу 

Перелік терористів; 
Санкційні списки 

Кримінальний кодекс України 


