
 

 

Правління Національного банку України 
 

П О С Т А Н О В А 

 

         17 лютого 2016 року м. Київ    № 88 

                                                                                   

 

 

Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та 

проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

 

Відповідно до  статей 3, 14 Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, статей 

7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 63, 66 

Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а також з метою 

підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за 

дотриманням банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими 

установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи 

учасниками платіжних систем (далі – установи), у частині надання ними 

фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, 

зокрема Національного банку України (крім операторів поштового звʼязку в 

частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства України, що 

регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення 

перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за 

№ 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 

31 липня 2015 року № 499) (зі змінами), що додаються. 
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2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків та фінансових установ і забезпечити її розміщення 

на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника 

Голови Національного банку України Рожкову К. В. 

 

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

опублікування. 

 

  

Голова                                                                                              В. О. Гонтарева 

 

Інд. 25 

 

 

 

Аркуш погодження додається. 



 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

                                                                                   17 лютого 2016 року № 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення про порядок організації та 

проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

 

 

1. Підпункт 1 пункту 2 розділу І після слів “вимог законодавства з питань 

фінансового моніторингу” доповнити словами “вимог, обмежень щодо 

діяльності банків”. 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) підпункт 3 пункту 11 після слова “перевірок” доповнити словами 

“безвиїзного нагляду”; 

 

2) пункт 12 після слова “підстава” доповнити словами та цифрами 

“(підстави), передбачена (передбачені) пунктом 11 цього розділу”; 

 

3) абзац перший пункту 19 після слова “групи” доповнити словами “або 

керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки 

банків/установ”; 

 

4)  пункт 22 викласти в такій редакції: 

“22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної 

перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну 

перевірку, що підписується керівником інспекційної групи (заступником 

керівника інспекційної групи в разі тимчасової відсутності керівника 

інспекційної групи). 

Довідка про виїзну перевірку містить дату її складання, найменування 

банку/установи, що перевірялися, вид перевірки (планова чи позапланова), 

період, що підлягав перевірці, строк проведення перевірки, висновки, 

інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань 
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фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факти, 

що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком, інформацію, 

отриману Національним банком в установленому законодавством порядку 

(зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної 

перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб’єктів 

господарювання, фізичних осіб), що стосується обставин, фактів і висновків, 

викладених у довідці про виїзну перевірку, супровідну інформацію та 

рекомендації банку/установі, факти протидії проведенню перевірки (якщо такі 

були), іншу інформацію (за потреби)”; 

 

5) у пункті 23: 

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту: 

“23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги 

з них), письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на 

запит Національного банку/інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені 

інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, 

інші документи, отримані Національним банком в установленому 

законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення 

безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи,  від державних 

органів, суб’єктів господарювання, фізичних осіб), що стосуються обставин, 

фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку. Якщо документ є 

лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи 

зобов’язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії. 

Документи (отримані/вилучені Національним банком), що стосуються 

обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, 

оформляються як додатки до другого примірника довідки про виїзну перевірку, 

власником якої є Національний банк”. 

У зв’язку з цим абзаци другий – шостий уважати відповідно абзацами 

третім – сьомим; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

“Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи документи, 

інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника 

[відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі – 

відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки 

банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що 

надаються на запит інспекційної групи, засвідчуються підписом керівника 

(відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки 

банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати 

засвідчення та проставленням напису “Згідно з оригіналом”; 

абзац сьомий викласти в такій редакції: 

“Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, на які є 

посилання в довідці про виїзну перевірку, інші документи, отримані 

Національним банком в установленому законодавством порядку, що 
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стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну 

перевірку, є невідʼємною частиною довідки про виїзну перевірку”; 

 

6) абзац перший пункту 24 викласти в такій редакції: 

“24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з 

окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше тридцятого 

робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки для ознайомлення та 

підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо 

відокремленого підрозділу банку/установи – у разі наявності відповідального 

працівника) передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової 

відсутності відповідального працівника – особі, яка тимчасово виконує його 

обовʼязки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику 

довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів 

інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог 

щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, 

установлених Національним банком”. 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

1) пункт 29 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до 

автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що 

забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації 

банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій 

банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю 

формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю 

до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає 

виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших 

функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів”; 

 

2) пункт 30 після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого 

змісту: 

“7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих 

банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення 

фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, 

інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) 

клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за 

рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової 

відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет клієнтів 

банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей 

зазначених у цьому пункті систем і ресурсів”. 

У зв’язку з цим підпункт 7 уважати підпунктом 8. 
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4. Абзац перший пункту 34 розділу ІV викласти в такій редакції:  

“34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший 

примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним 

банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження 

доступу”. 

 

 

 

Директор Департаменту 

фінансового моніторингу                                                              І. В. Береза 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

В. о. заступника Голови  

Національного банку України 

________________ К. В. Рожкова 
        (підпис) 

“___” _____________ 2016 року 
             (дата) 

 




