
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 5 серпня 2020 р. № 677 

Київ 

Про затвердження Порядку формування переліку держав  
(юрисдикцій), що не виконують чи неналежним  
чином виконують рекомендації міжнародних,  

міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби  
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних  

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи  
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 

Відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону України “Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення”  Кабінет Міністрів України 
постановляє: 

1. Затвердити Порядок формування переліку держав (юрисдикцій), що 
не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації 
міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 510 “Про порядок визначення 
держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують 
рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять 
діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи 
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення” (Офіційний 
вісник України,  2015 р., № 59, ст. 1942). 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 67

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2020 р. № 677 

ПОРЯДОК 

формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують  

чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних,  

міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або  

фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження  

зброї масового знищення 

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку держав 

(юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують 

рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері 

боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження 

зброї масового знищення (далі — перелік). 

2. Перелік (зміни, що вносяться до переліку) формується 

Держфінмоніторингом за погодженням з Мінфіном. 

3. Держави (юрисдикції) включаються до переліку або виключаються 

з нього на основі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби 

з відмиванням грошей (FATF) щодо застосування посилених заходів 

належної перевірки та/або контрзаходів до держав (юрисдикцій) з високим 

рівнем ризику з метою захисту міжнародної фінансової системи від 

постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування 

тероризму. 

4. Держфінмоніторинг протягом п’яти робочих днів з дати 

опублікування на офіційному веб-сайті Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відповідних висновків 

формує перелік (зміни, що вносяться до переліку) та подає його Мінфіну 

разом із своєю обґрунтованою позицією щодо нього для погодження 

Міністром фінансів. 

Держфінмоніторинг з метою підтримання переліку в актуальному 

стані щодня здійснює моніторинг інформації офіційного веб-сайта Групи з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). 

5. Перелік (зміни, що вносяться до переліку) доводиться до відома 

суб’єктів фінансового моніторингу шляхом його розміщення на 

офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів 

після погодження з Мінфіном. 

_____________________ 


