
ЗАКО Н УКР АЇНИ  

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення  

 

Стаття 5. Система та суб’єкти фінансового моніторингу 

2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 

5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу 

коштів; 

… 

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів  

1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства 

зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних 

документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не 

передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта 

(представника клієнта). 

 

 

3. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі: 

проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною 

особою - підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що 

дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у 

тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях 

вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього 

Закону; 

 

6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні 

органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання 
запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації 
та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або 

проведення поглибленої перевірки клієнта. Зазначена інформація подається 
безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.  

7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, 

представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну 
(необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про 

клієнта, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу 
інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/693-2015-%D0%BF/paran11#n11


доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2015 р. № 693 

ПОРЯДОК  

надання державними органами, державними 

реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта  

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними 

реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкт) інформації, 

що стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про 

нього або проведення поглибленої перевірки клієнта (далі - інформація про клієнта). 

… 

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті поданої клієнтом (представником 
клієнта) інформації про клієнта суб’єкт вживає заходів щодо проведення його поглибленої 
перевірки. При цьому суб’єкт має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів 
із запитом щодо надання ними необхідної інформації.  

4. На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають: 

1) державні органи - Мін’юст, ДФС, ДМС та відділи державної реєстрації актів цивільного 
стану; 

 

5. Запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідного державного 

органу, державному реєстратору у письмовій формі, підписується керівником суб’єкта 

або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта. Запит 

може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма 

надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог 

законодавства щодо захисту інформації з обмеженим  доступом. 

 

 

 


