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ПОРАДНИК



 Повномасштабне вторгнення Рос�йської Федерац�ї
на територ�ї України мало насл�дком закриття
в�дкритого онлайн-доступу до багатьох державних
реєстр�в, в тому числ� ЄДРПОУ. Разом з динам�кою
зб�льшення к�лькост� нових НПО, особливо
громадських об'єднань, актуальност� набуло питання
перев�рки потенц�йних партнер�в та контрагент�в
ОГС для убезпечення себе в�д сп�вроб�тництва з
сумн�вними особами.

 Враховуючи прийняття Закону України в�д 3 березня
2022 року № 2116-IX «Про основн� засади
примусового вилучення в Україн� об’єкт�в права
власност� Рос�йської Федерац�ї та її резидент�в»
(дал� - Закон України № 2116-ІХ), який надав право
примусового вилучення в Україн� власност�
Рос�йської Федерац�ї як держави та її резидент�в, а
також пост�йно оновлюваний список ос�б, на яких
накладено нац�ональн� та/або м�жнародн� санкц�ї,
питання перев�рки партнер�в стає дуже важливим
для безперешкодної � безпечної д�яльност� ОГС.
Адже, сп�вроб�тництво з такими особами, в
найг�ршому випадку може призвести до
розсл�дування з боку правоохоронних орган�в �
звинувачень в колаборац�он�зм�.

 Варто також зазначити, що Постановою Правл�ння
НБУ в�д 24.02.22 № 18 «Про роботу банк�вської
системи в пер�од запровадження воєнного стану»
вже накладаються обмеження на ф�нансов�
транзакц�ї з резидентами не т�льки РФ, але й
Республ�ки Б�лорусь, в�дпов�дно, якщо ОГС має
ф�нансов� розрахунки з такими резидентами, то ц�
транзакц�ї можуть бути блокован�.

ВСТУП

https://cedem.org.ua/news/4365-gromadskyh-ta-blagodijnyh/
https://cedem.org.ua/news/4365-gromadskyh-ta-blagodijnyh/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text


 Враховуючи те, що п�дставами для стягнення актив�в
ф�зичних та юридичних ос�б в�дпов�дно до ст.5-1 Закону
України «Про санкц�ї» є в тому числ� зд�йснення
пожертв, благод�йної допомоги та �ншої безоплатної
передач� грошових кошт�в чи майна на користь
держави-агресора або ос�б, як� створили суттєву загрозу
нац�ональн�й безпец�, суверен�тету чи територ�альн�й
ц�л�сност� України, в законодавче поле д�ї Закону
України №2116-IX можуть потрапити НПО, як юридичн�
особи.

 4 серпня 2022 року для п�двищення об�знаност�
представник�в ОГС дотичних положень законодавства
України щодо санкц�йної пол�тики, а також метод�в
перев�рки своїх контрагент�в та благод�йник�в на
предмет зв’язк�в з п�дсанкц�йними особами ЦЕДЕМ
орган�зував та пров�в експертну дискус�ю за участ�
м�жнародних експерт�в, представник�в М�н�стерства
юстиц�ї України, ОГС, комерц�йних банк�в. За
результатами ц�єї дискус�ї створений цей порадник. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
https://cedem.org.ua/news/yak-ogs-pereviryty-partnera/


Блокування актив�в ОГС шляхом обшук�в або
арешту майна та/або банк�вських рахунк�в.

Призупинення, обмеження чи припинення
статутної д�яльност�;

Зупинка економ�чних зобов'язань перед
партнерами, контрагентами чи членами,
�нтереси яких орган�зац�я обстоює;

Заборона зд�йснення платеж�в за кордон –
в�дтак, ОГС не зможе замовляти товари чи
послуги, як� їй потр�бн�;

П�двищена увага з боку правоохоронних
орган�в, яка означатиме блокування певних
аспект�в д�яльност�;

Заборона на передачу технолог�й та прав
�нтелектуальної власност�, що теж ускладнить
роботу. 

Крим�нальне провадження стосовно
кер�вництва ОГС за за статтею 111-1
Крим�нального кодексу України
("колаборац�он�зм").

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ СПІВПРАЦЯ ОГС З
ПІДСАНКЦІЙНИМИ ПАРТНЕРАМИ
ТА КОНТРАГЕНТАМИ?



 Санкц�ї бувають нац�ональн� (застосовуються з метою
захисту нац�ональних �нтерес�в � нац�ональної безпеки
певної держави) та м�жнародн� (обмеження, як�
застосовуються зг�дно з резолюц�ями Генеральної Асамблеї
та Ради Безпеки Орган�зац�ї Об’єднаних Нац�й, р�шення та
регламенти Ради Європейського Союзу).

 Можна також розд�лити санкц�ї на персональн� (стосовно
конкретних ф�зичних та/ або юридичних ос�б) та
секторальн� (стосовно невизначеного кола ос�б �
спрямован� на конкретну галузь економ�ки певної держави).

Р�шення щодо застосування, скасування та внесення зм�н до
санкц�й в Україн� приймаються Радою нац�ональної безпеки
� оборони України (РНБО) та вводяться в д�ю в�дпов�дними
Указами Президента України.

- це спец�альн� економ�чн� та �нш�
обмежувальн� заходи, як� запроваджуються
з метою захисту нац�ональних �нтерес�в,
нац�ональної безпеки держави, протид�ї
терористичн�й д�яльност�, а також
запоб�гання порушенню, в�дновлення
порушених прав, свобод та законних
�нтерес�в громадян, сусп�льства та держави

ЩО ТАКЕ САНКЦІЇ?

САНКЦІЇ



ДЕ ШУКАТИ САНКЦІЙНІ СПИСКИ?

 Найпрост�ше робити перев�рку у санкц�йних списках за
допомогою р�зноман�тних електронних ресурс�в, як
українських, так � м�жнародних, як� зд�йснюють пошук
в�дразу � к�лькох списках.

 Таку можлив�сть дає, наприклад, YouControl
 Знайти ос�б, на яких накладен� санкц�ї у зв'язку з в�йною
Рос�ї проти України можна за допомогою ресурсу НАЗК
“В�йна � санкц�ї”

 Пошук по санкц�ями РНБО також зд�йснює Опендатабот

Можна, також шукати окремо по кожн�й юрисдикц�ї в
списках та нормативних документах: Україна, ЄС, США
(OFAC), Рада Безпеки ООН, країни високого ризику
FATF.

ХТО І ЧОМУ МОЖЕ ЗАБОРОНИТИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОГС?

Громадське об’єднання може бути заборонено тільки
адміністративним судом за позовом Міністерства
юстиції України у разі виявлення ознак порушення
громадським об’єднанням вимог: 

(якщо їх програмн� ц�л� або д�ї спрямован� на л�кв�дац�ю
незалежност� України, зм�ну конституц�йного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверен�тету �
територ�альної ц�л�сност� держави, п�дрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду в�йни,
насильства, на розпалювання м�жетн�чної, расової,
рел�г�йної ворожнеч�, посягання на права � свободи людини,
здоров'я населення); 

СТАТЕЙ 36, 37 КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ

https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://sanctions.nazk.gov.ua/
https://opendatabot.ua/open/rnbo-citizens
https://bank.gov.ua/ua/news/all/sanktsiyni-pereliki-osib
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014D0145-20180915
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk


 (за вс� вищезазначен� д�яння, а також пропаганду
комун�стичного та/або нац�онал-соц�ал�стичного
(нацистського) тотал�тарних режим�в та їхньої символ�ки,
порушення р�вноправност� громадян залежно в�д їх раси,
кольору шк�ри, пол�тичних, рел�г�йних та �нших
переконань, стат�, етн�чного та соц�ального походження,
майнового стану, м�сця проживання, за мовними або
�ншими ознаками; 

поширення в�домостей, що м�стять виправдовування,
визнання правом�рною, заперечення збройної агрес�ї
Рос�йської Федерац�ї проти України, у тому числ� шляхом
представлення збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї проти
України як внутр�шнього конфл�кту, громадянського
конфл�кту, громадянської в�йни, заперечення тимчасової
окупац�ї частини територ�ї України; пропаганду рос�йського
нацистського тотал�тарного режиму, збройної агрес�ї
Рос�йської Федерац�ї проти України, символ�ки воєнного
вторгнення рос�йського нацистського тотал�тарного
режиму в Україну);

СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ»

у раз� засудження його уповноважених ос�б за вчинення
крим�нального правопорушення проти основ нац�ональної
безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Крим�нального
кодексу України.

У РАЗІ ЗАСУДЖЕННЯ ЙОГО
УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ



 Зупинення таких ф�нансових операц�й зд�йснюється на два
робоч� дн� з дня зупинення включно без попереднього
пов�домлення кл�єнта.

 Банк в�дпов�дно до частини першої статт� 22 Закону про
ПВК/ФТ зобов'язаний негайно, без попереднього
пов�домлення кл�єнта (особи), заморозити активи, пов'язан�
з тероризмом та його ф�нансуванням, розповсюдженням
зброї масового знищення та його ф�нансуванням.

 Порядок зупинки та замороження ф�нансових транзакц�й
визначається Додатками 13 та 14 Постанови Правл�ння НБУ
№ 65 в�д 19.05.2020 р. (дал� - Постанова № 65).

має право зупинити зд�йснення ф�нансової
операц�ї, якщо вона є п�дозр�лою;

зобов'язаний зупинити ф�нансов� операц�ї в
раз� виникнення п�дозри, що вони м�стять
ознаки вчинення крим�нального
правопорушення, визначеного
Крим�нальним кодексом України.

ХТО МОЖЕ ЗУПИНИТИ ФІНАНСОВІ
ТРАНЗАКЦІЇ ОГС?

Суб'єктами первинного фінансового
моніторингу для ОГС є банки.

Банк в�дпов�дно до частини першої статт� 23 Закону
України “Про запоб�гання та протид�ю легал�зац�ї
(в�дмиванню) доход�в, одержаних злочинним шляхом,
ф�нансуванню тероризму та ф�нансуванню
розповсюдження зброї масового знищення”  (дал� - Закон
про ПВК/ФТ)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n595
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n1018
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n1048
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n1048
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n607


ЯКІ ФІНАНСОВІ ТРАНЗАКЦІЇ ОГС
МОЖУТЬ БУТИ ПІДОЗРІЛИМИ ДЛЯ
БАНКУ?
 Ф�нансов� операц�ї вважаються п�дозр�лими, якщо суб’єкт
первинного ф�нансового мон�торингу має п�дозру або має
достатн� п�дстави для п�дозри, що вони є результатом
злочинної д�яльност� або пов’язан� чи стосуються
ф�нансування тероризму або ф�нансування
розповсюдження зброї масового знищення.
Індикатори, як� можуть св�дчити про ризикован�сть
ф�нансової операц�ї є чисельними � викладен� в Додатку 20
Постанови № 65.

Обов'язковому фінансовому
моніторингу підлягають також
порогові фінансові операції:

сума, на яку зд�йснюється кожна �з них, дор�внює
чи перевищує 400 тисяч гривень (в т.ч. в
екв�валент�)

ф�нансов� операц�ї пол�тично значущих ос�б
(англ. Politically Exposed Persons або PEPs),
член�в їх с�м’ї та/або ос�б, пов’язаних з пол�тично
значущими особами

плат�жн� операц�ї з переказу кошт�в за кордон (у
тому числ� до держав, в�днесених Каб�нетом
М�н�стр�в України до офшорних зон)

ф�нансов� операц�ї з гот�вкою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n1513


якщо хоча б одна �з стор�н - учасник�в ф�нансової
операц�ї має в�дпов�дну реєстрац�ю, м�сце
проживання чи м�сцезнаходження в держав�
(юрисдикц�ї), що не виконує чи неналежним
чином виконує рекомендац�ї м�жнародних,
м�журядових орган�зац�й, зад�яних у сфер�
боротьби з легал�зац�єю (в�дмиванням) доход�в,
одержаних злочинним шляхом, ф�нансуванням
тероризму чи ф�нансуванням розповсюдження
зброї масового знищення (у тому числ�
дипломатичне представництво, посольство,
консульство такої �ноземної держави), або
одн�єю �з стор�н - учасник�в ф�нансової операц�ї є
особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому
в зазначен�й держав� (юрисдикц�ї)

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ПАРТНЕРА ТА/АБО
КОНТРАГЕНТА?

ЗАСТОСУНОК «TYHTO?»

 Програму розробила команда YouControl сп�льно з
Artellence та за п�дтримки Служби безпеки України для
швидкої перев�рки ф�зичних ос�б.
 Вона дозволяє просканувати весь бекграунд особистост�,
його можлив� зв’язки з крим�налом, ДРГ та «руск�м м�ром».

Застосунок перевіряє інформацію:

в�дпов�дн�сть фото в паспорт� особ�, яка його
пред’являє

паспорт нед�йсний або втрачений

https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWhCC7fCqFBLnH7GRo8J0wDdFf01eRLlSXW6Pkc_vLnpV9Z9xGPYX5MzApYkwJPj3CzChmzaPomWvalpW4bxLQG8M8LU8RPS3IibX-sGu-MGg6akt_gsnvNUHLJXc9vREeBFBs2g6m9jj5Q4IXhIxhr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWhCC7fCqFBLnH7GRo8J0wDdFf01eRLlSXW6Pkc_vLnpV9Z9xGPYX5MzApYkwJPj3CzChmzaPomWvalpW4bxLQG8M8LU8RPS3IibX-sGu-MGg6akt_gsnvNUHLJXc9vREeBFBs2g6m9jj5Q4IXhIxhr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__%5B0%5D=AZWhCC7fCqFBLnH7GRo8J0wDdFf01eRLlSXW6Pkc_vLnpV9Z9xGPYX5MzApYkwJPj3CzChmzaPomWvalpW4bxLQG8M8LU8RPS3IibX-sGu-MGg6akt_gsnvNUHLJXc9vREeBFBs2g6m9jj5Q4IXhIxhr&__tn__=-%5DK-R
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 чи перебуває особа в державному розшуку

чи перебуває особа в реєстр� терорист�в

чи накладен� на особу санкц�ї РНБО

перебування в списку воєнних терорист�в та ДРГ

перебування в баз� “Миротворець”

чи авто перебуває у розшуку.

ВАЖЛИВО: 
застосунок не м�стить, не збер�гає � не передає
персональних даних ос�б. В�н м�стить публ�чн� дан� з
в�дкритих реєстр�в. Якщо фактор ризику спрацював – це не
доказ, що перед вами злочинець, це сигнал звернути увагу �
провести б�льш глибоку � детальну перев�рку.

Завантажити “TyHto” можна через
Google Play та  App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youcontrol.tyhto&fbclid=IwAR2IIArnotyBoZMNYnHy-I6K0bG92n8IYb9QxIslM8EvU2ZqnBmGf_gNRH4
https://apps.apple.com/ua/app/tyhto/id1617088345?fbclid=IwAR0PXKZU15WALhITNPc5w0MvDW4_2GkZsgU1n4Ub9gtt4itwlhiHS-AfiMI
https://apps.apple.com/ua/app/tyhto/id1617088345?fbclid=IwAR0PXKZU15WALhITNPc5w0MvDW4_2GkZsgU1n4Ub9gtt4itwlhiHS-AfiMI


Дозволяє виявляти нав�ть найб�льш прихован�
зв'язки б�знес�в та ос�б з країнами-агресорами
через ланцюги посередник�в. 

Тобто, якщо людина має нав�ть непрямий
контакт – через родич�в, роботу, посадов�
повноваження – �нструмент покаже зв'язок як
можливий фактор ризику.

М�стить найб�льш повний список рос�йських та
б�лоруських PEP з понад 100 джерел.

Анал�зує дан� з оф�ц�йних в�дкритих реєстр�в
власник�в � бенеф�ц�ар�в б�знес�в країн СНД та
Європи (15+ країн).

Перев�ряє юридичних та ф�зичних ос�б в понад
50 м�жнародних санкц�йних списках.

Сигнал�зує про пов’язан�сть з воєнними
терористами та пропагандистами (реєстри
крим�нальних ос�б, список силовик�в РФ).

Щоденно оновлюються дан� в�дпов�дно до зм�н
в реєстрах � списках.

ПЛАТФОРМА RUASSETS

Створена компан�єю  YouControl як м�жнародний
�нструмент для перев�рки зв'язк�в юридичних та ф�зичних
ос�б з рос�йськими � б�лоруськими активами. Також
сигнал�зує про пов’язан�сть з п�дсанкц�йними особами,
воєнними терористами та пропагандистами.

Можливості RuAssets 

https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWhCC7fCqFBLnH7GRo8J0wDdFf01eRLlSXW6Pkc_vLnpV9Z9xGPYX5MzApYkwJPj3CzChmzaPomWvalpW4bxLQG8M8LU8RPS3IibX-sGu-MGg6akt_gsnvNUHLJXc9vREeBFBs2g6m9jj5Q4IXhIxhr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWhCC7fCqFBLnH7GRo8J0wDdFf01eRLlSXW6Pkc_vLnpV9Z9xGPYX5MzApYkwJPj3CzChmzaPomWvalpW4bxLQG8M8LU8RPS3IibX-sGu-MGg6akt_gsnvNUHLJXc9vREeBFBs2g6m9jj5Q4IXhIxhr&__tn__=kK-R


 Система дає можлив�сть швидкої перев�рки юридичної
особи, ФОП або ф�зичної особи �з понад 100 оф�ц�йних
джерел даних. 
 Платформа видає загальн� в�домост� ЄДР, наявн� л�ценз�ї,
судов� та виконавч� провадження, в�домост� про
реєстрац�йн� зм�ни, банкрутство, податковий борг, стан
платника ПДВ, ф�нансовий анал�з компан�ї, зв’язки м�ж
юридичними та ф�зичними особами, їх пов’язан�сть з PEP
або певною б�знес-групою, зовн�шньоеконом�чна
д�яльн�сть, наявн�сть в нац�ональних та м�жнародних
санкц�йних списках, нерухом�сть та транспортн� засоби у
власност� та багато чого �ншого.

 Користування системою є безкоштовним для журнал�ст�в,
громадських об’єднань, студент�в та науковц�в.

Регулярно в�дбуваються апдейти: продукт
пост�йно вдосконалюється, додаються нов�
джерела даних.

Інструмент можна протестувати безкоштовно. Варто просто
подати заявку на сайт� ruassets.com. Адм�н�стратори
платформи зв’яжуться з вами для надання тестового
доступу.

ПЛАТФОРМА YOUCONTROL

ПЛАТФОРМА CLARITY PROJECT

 Хоча ресурс був створений для перев�рки учасник�в
закуп�вель, але в�н є достатньо зручний для перев�рки
юридичних та ф�зичних ос�б � по �нших реєстрах. Має
зручний �нструмент пошуку зв'язк�в м�ж особами.
 Є безкоштовним.

https://ruassets.com/
https://youcontrol.com.ua/
https://clarity-project.info/about


ОПЕНДАТАБОТ

 Безкоштовний ресурс для перев�рки ос�б за допомогою
в�дкритих даних та доступу до публ�чних реєстр�в.
 Доступн� також серв�си спов�щень про борги та суди,
перев�рка даних для захисту в�д шахраїв, перев�рка
транспорту та нерухомост�.

https://opendatabot.ua/


 Враховуючи р�зноман�тн�сть фактор�в, як�
можуть нести загрозу блокування д�яльност�
орган�зац�ї, рекомендуємо ОГС розробити,
затвердити та використовувати внутр�шн�
пол�тики та положення щодо взаємод�ї з
потенц�йними партнерами, донорами та
контрагентами. Варто передбачити в цих
документах обов'язков�сть та порядок
перев�рки партнер�в, донор�в та контрагент�в
на добропорядн�сть та включен�сть до
санкц�йних списк�в. Для створення таких НПА
можна використовувати рекомендац�ї Ком�с�ї
з питань Благод�йност� Великої Британ�ї та
Уельсу (український переклад).

Якщо партнером або контрагентом є
неприбуткова орган�зац�я, то рекомендуємо
враховувати при перев�рц� критер�ї низької
ризикованост� НПО, п�дготовлен� експертами
ЦЕДЕМ, ІСАР Єднання, УНЦПД та �ншими ОГС
України та м�жнародними експертами
Європейського центру неприбуткового права
(ECNL) в межах проекту "Ін�ц�атива
секторальної п�дтримки громадянського
сусп�льства України".

ПОРАДА ЩОДО ВНУТРІШНІХ
ПОЛІТИК ОРГАНІЗАЦІЇ

Ця публ�кац�я створена у межах проєкту «Ін�ц�атива
секторальної п�дтримки громадянського сусп�льства України»,
що реал�зується ІСАР «Єднання» у консорц�ум� з Українським
незалежним центром пол�тичних досл�джень (УНЦПД) та
Центром демократ�ї та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки
щир�й п�дтримц� американського народу, надан�й через
Агентство США з м�жнародного розвитку.”

https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/uploads/2019/01/Getting-to-Know-Your-Donors-Final.pdf
https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/uploads/2019/01/Getting-to-Know-Your-Donors-Final.pdf
https://docs.google.com/document/d/19WX0n5TgQ7mJxWZjjkUKQ08prLMZW08N/edit
https://docs.google.com/document/d/1PGfRGrNho16Az_9PKTe56liaOeDwtq_D/edit
https://docs.google.com/document/d/1PGfRGrNho16Az_9PKTe56liaOeDwtq_D/edit

