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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

   Київ №№ 60№   
 

08 червня 2022 року № 115 

Про внесення зміни до постанови Правління 

Національного банку України від 23 березня         

2022 року № 60   

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного 

стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року 

№ 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні”», з метою визначення особливостей виконання 

окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом дії 

воєнного стану в Україні Правління Національного банку України постановляє: 

 1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 

23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог 

законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з 

питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного 

стану” (зі змінами) викласти в такій редакції: 

“4. Банки України здійснюють спрощені заходи належної перевірки 

клієнтів, які проводять фінансові операції з метою придбання у власність 

облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” на первинному 

ринку (уключаючи заходи щодо встановлення джерел походження коштів) для 

отримання відшкодування їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно 

до умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики “Військові 

облігації”, за винятком таких клієнтів, яким відповідно до вимог Закону про 

ПВК/ФТ обов’язково встановлюється високий ризик:  

 

1) клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава 

(юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації 

міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією 
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(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 

тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; 

 

2) клієнтів, уключених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі 

– перелік осіб), клієнтів, які є представниками осіб, уключених до переліку осіб, 

клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими 

бенефіціарними власниками яких є особи, уключені до переліку осіб; 

 

3) іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із такими 

політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними 

власниками яких є зазначені особи; 

 

4) клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) 

застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”; 

 

5) клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, 

віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон. 

Спрощені заходи належної перевірки не здійснюються щодо клієнтів, які 

проводять операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики 

“Військові облігації” на вторинному ринку.”. 

  

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Ярослава Матузку. 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
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