
Керівнику (представнику) юридичної особи  

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 стосовно юридичної особи 

засвідчені належним чином підписом та печаткою: 

1. Повне найменування: 

 
2. Місцезнаходження: 

 
3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 

 
4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів): 

 
5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка: 

 
6. Відомості про виконавчий орган (назва виконавчого органу, прізвище, ім’я та по батькові осіб, які входять до виконавчого органу та їх посади): 

 

 

 

 

 
7. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (прізвище, ім’я та по батькові, посада, дані документа, що 

посвідчує особу, адреса проживання, реєстраційний  номер облікової картки платника податків): 

 

 

 

 

 
8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)* (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного місця 

проживання, дата народження): 

 

 
* кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або 

господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи 

їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови 

господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або 

опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 

юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. 

9. Поштова адреса, тел./факс: 

 
10. Характер та зміст діяльності: 

 
11. Юридична особа є такою, що зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність та додаю інформацію про фінансовий стан, а саме, останню річну 
фінансову звітність встановленого зразка (якщо так, вказати з переліку*  вид діяльності, якщо не відноситесь до таких осіб, вказати «ні»).  

 
Якщо не відноситесь до таких осіб та вважаєте цю інформацію про фінансовий стан відкритою, пропонуємо додати останню річну фінансову звітність 

встановленого зразка добровільно (вказати «додаю» чи «ні»): 

 
* публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні 

спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи, емітенти цінних паперів, ІСІ,  інші. 

12. Інформація про належність осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та/або майном / осіб, що входять до органів управління / власників істотної 

участі в юридичній особі / контролерів юридичної особи / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)/осіб, уповноважених представляти інтереси 

акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в 
міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб* (вказати відношення вищезазначених осіб до публічного діяча та дані про 

публічного діяча та додати офіційні документи, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів (вказавши в опитувальнику назву та реквізити 

документів). Якщо особи не відносяться до таких осіб, вказати «ні»): 

 
* 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». 

13. Мета встановлення ділових відносин (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у 

цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за 
цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо): 

 
• Для проведення ідентифікації та верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником представником юридичної особи надаються оригінали або 

копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 

1- 9; 
• Нерезидентом надається копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне 

посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи; 

• 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. 

 

 
       

Посада    Підпис, печатка   П.І.Б  Дата заповнення 

 
 



Цей розділ заповнюється працівниками фінансової установи. 

 

Перелік документів на підставі яких було проведено ідентифікацію та верифікацію: 

1.  

 

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

 

 

       

Посада  працівника, який 

здійснив  ідентифікацію, 

верифікацію 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації 

 

 

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 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації 

 

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 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації 

 

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 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації 

 

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 

 П.І.Б  Підпис  Дата проведення 

ідентифікації, 

верифікації 

 

Відповідальний за проведення  

фінансового моніторингу _____________ 

 
 


