
                                                                                                                                         Фізичній особі (фізичній особі - підприємцю) 

Шановний(а) пан(і)! 

На виконання ст.9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати 

наступні відомості дійсні на дату заповнення: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – у разі наявності): 

 

2. Громадянство: 

 

3. Відомості про документ, який  посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або 

іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території 

України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав): 

 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром 

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта 

громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному безконтактному носії (для резидентів обов`язково): 

 

5. Дата народження: 

 

6. Місце проживання або місце перебування (місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні – для 

нерезидентів): 

 

7. Номер поточного рахунку та реквізити банку в якому цей рахунок відкрито (у разі наявності): 

 

8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення 

державної реєстрації (заповнюється для фізичної особи-підприємця): 

- 

9. Характер та зміст діяльності (для фізичної особи-підприємця обов`язково): 

- 

10. Я є особою, яка зобов`язана подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому 

числі за кордоном, які підлягають оприлюдненню та додаю декларацію встановленого зразка або заповнюю додаток до цього 

Опитувальника (якщо так, вказати з переліку*  вид особи, якщо не відноситесь до таких осіб, вказати «ні»). 

 

Якщо не відноситесь до таких осіб та вважаєте цю інформацію про фінансовий стан відкритою, пропонуємо заповнити 

додаток до цього Опитувальника добровільно (вказати «заповнюю» чи «ні») : 

 
* Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, 

Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; державні службовці; посадові особи місцевого самоврядування; 

військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; судді Конституційного Суду України, професійні судді, народні засідателі і присяжні; особи 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України; посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; посадові та службові особи інших органів державної 

влади; посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; члени окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій; 

керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету; помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних 

трудових спорів, третейські судді, а також у встановлених законом випадках інші особи); кандидати в депутати чи президенти України; інші. 

11. Інформація про належність особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції 

в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб* : 

 
* Належність особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях встановлюється відповідно до статті 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із особою, в 

тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

Пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також 

юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки. 

12. Мета встановлення ділових відносин: 

отримання послуг щодо ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів 

за цінними паперами, проведення операцій з цінними паперами 
Для проведення ідентифікації фізичної особи разом з цим опитувальником особою надаються оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх 

видало, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 1- 9; 

13. Номери контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти: 

 

Підтверджую, що я ознайомлений/а зі змістом статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення». Приймаю на себе  зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або 

закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних 

подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також 

надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. 

 

дата  ________________ 20___ року _____________________ 
підпис, печатка ( у разі наявності) 

_______________________ 
П.І.Б. 



Цей розділ заповнюється працівниками фінансової установи. 

 

Перелік документів на підставі яких було проведено ідентифікацію та верифікацію: 

1) паспорт 

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера / реєстраційного номера облікової картки платника податків 

 

Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, підвищений, високий) 

 

 

       

Посада працівника який 

здійснив ідентифікацію, 

верифікацію особи 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації особи 

 

 

Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни у період між черговими заповненнями опитувальника за 

результатами постійного вивчення діяльності клієнта) 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обв`язки 

 

 

       

Посада працівника який 

здійснив ідентифікацію, 

верифікацію особи 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації особи 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обв`язки 

 

 

       

Посада працівника який 

здійснив ідентифікацію, 

верифікацію особи 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації особи 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обв`язки 

 

 

       

Посада працівника який 

здійснив ідентифікацію, 

верифікацію особи 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації особи 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обв`язки 

 

 

       

Посада працівника який 

здійснив ідентифікацію, 

верифікацію особи 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації особи 

 

Відповідальний за проведення  

фінансового моніторингу _____________ 

 

 

 

 

 

 


