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     В 
ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

ЮРИДИЧНА 

ОСОБА 

ФІЗИЧНА  

ОСОБА 
Або 

ІСТОТНА 

УЧАСТЬ 

НАБУТТЯ АБО ЗБІЛЬШЕННЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО ЗАЗНАЧЕНА ОСОБА  
ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО  

володіє або контролює 10, 25, 50 і 75% статутного капіталу фінансової установи чи 

права голосу придбаних акцій (часток) в її органах управління 
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ПРЯМЕ 

ВОЛОДІННЯ 

ВИДИ ВОЛОДІННЯ 

ОПОСЕРЕДКОВАНЕ 

ВОЛОДІННЯ 

САМОСТІЙНЕ 

ПРЯМЕ 

ВОЛОДІННЯ 

СПІЛЬНЕ 

ПРЯМЕ 

ВОЛОДІННЯ 

 
САМОСТІЙНЕ 

ОПОСЕРЕДКОВАНЕ 

ВОЛОДІННЯ 

 

 

СПІЛЬНЕ 

ОПОСЕРЕДКОВАНЕ 

ВОЛОДІННЯ 

 



РОЗРАХУНОК ІСТОТНОЇ ЧАСТКИ 

ПРИ ПРЯМОМУ ВОЛОДІННІ 

  

ЗАЯВНИК 
ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

≥ 10 % 

самостійне або спільне 

володіння на праві власності 



ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА ЗАЯВНИК 

35 % 

ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 

 
            25% * 35% 
                  100  
  

ОВ = 

ЮРИДИЧНА 

ОСОБА  

25 % 

РОЗРАХУНОК ІСТОТНОЇ ЧАСТКИ  

ПРИ ОПОСЕРЕДКОВАНОМУ ВОЛОДІННІ 
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ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ 
НАСТАЄ, ЯКЩО ОСОБА САМОСТІЙНО АБО СПІЛЬНО З ІНШИМИ ОСОБАМИ  

 має пряме володіння часткою в статутному капіталі власника істотної участі у 

такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10% і 

більше статутного капіталу фінансової установи, та/або  

 набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи за 

дорученням учасника (учасників), та/або 

 

 має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на 

керівництво або діяльність юридичної особи. 

 



ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

 

УЧАСНИК 

набуває 

права голосу 

 

35 % 

ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 

45 % ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ (ПВ) 

      ІУ = ПВ + ПГ 

ДОРУЧАЄ ПРАВО 

ГОЛОСУ НА 35 % (ПГ) 

 

УЧАСНИК 

 

Розмір загальної кiлькостi голосів заявника, який за дорученням учасника фінансової установи 

набуває права голосу на загальних зборах учасників фiнансової установи, розраховується з 

урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом 

додавання кiлькостi голосів, що йому належать, та кiлькостi голосів, які він отримує.  

РОЗМІР ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ 

ГОЛОСІВ ЗА ДОРУЧЕННЯМ 
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ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

35 % 

ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 

45 % ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 
ЗАЯВНИК 

ЮРИДИЧН

А ОСОБА  

 
               (25%+35%) 
                      100  
  

ІУ = + 45%  

25 % 

ОДНОЧАСНЕ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ТА ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ - розмір істотної участі заявника 

у фiнансовiй ycтaнoвi при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володiнні акціями 

(частками) у статутному (складеному) капiталi фінансової установи визначається шляхом складання розміру 

прямої та опосередкованої участі. 

РОЗРАХУНОК ІСТОТНОЇ ЧАСТКИ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ 

ПРЯМОМУ ТА ОПОСЕРЕДКОВАНОМУ ВОЛОДІННІ 
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Розуміючи структуру власності 
фінансової установи  

можливо визначити всіх осіб, що 
мають істотну участь, в тому числі 

відносини контролю між ними щодо 
фінансової установи, істотна участь в 

якій набувається або збільшується 



ФІНАНСОВА УСТАНОВА 

Афілійована 

особа 

Керівник 

фінансової 

установи 

Споріднена 

особа 

Члени їх сімей: 

- чоловік (дружина);  

- діти або батьки, як ф/о, так і чоловіка (дружини); 

- чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків ф/о 

Члени наглядової ради 

Члени виконавчого  органу 

Керівник служби аудиту 

Керівник Контролер 

Юридична особа, 

керівник якої має 

істотну участь у 

фінансовій установі 

ЮРИДИЧНА ОСОБА, 

в якій члени сім'ї   

Керівник Контролер 

ВІДНОСИНИ 

КОНТРОЛЮ 



АФІЛІЙОВАНА ОСОБА 

юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має 

істотну участь або особа, яка має істотну участь у статутному (складеному) 

капіталі фінансової установи.  

ФІНАНСОВА УСТАНОВА 
Власник істотної участі 

ЮРИДИЧНА  

ОСОБА 
Власник істотної участі ≥ 10 % 

ЮРИДИЧНА  

ОСОБА 
Власник істотної участі 

≥ 10 % 



СПОРІДНЕНА ОСОБА 

ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

ЮРИДИЧНА  

ОСОБА 
яка має спільних з фінансовою установою 

власників істотної участі 

ЮРИДИЧНА  

ОСОБА  

власник істотної участі 



АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ 
 

 

 
ЮРИДИЧНА  

ОСОБА 

ЮРИДИЧНА  

ОСОБА 

володіє  

прямо та/або 

опосередковано  

≥ 20 %  

статутного капіталу 

та/або голосів. 
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КОНТРОЛЕР: 

ФІНАНСОВА 

УСТАНОВА 

незалежно від формального володіння на основі 
угоди чи будь-яким іншим чином 

прямого та/або опосередкованого володіння ≥ 50% в 
статутному капіталі та/або права голосів 

фізична особа 

юридична особа 

або 

здійснюють 

вирішальний вплив, 

шляхом: 
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ПОРЯДОК НАБУТТЯ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ 

Прийняття 
рішення про 
набуття або 
збільшення 

істотної участі у 
фінансовій 

установі 

Аналіз структури 
власності та 

пов'язаних осіб всіх 
учасників 

правовідносин задля 
визначення наявності 

концентрації.  

Отримання 
попереднього 
висновку або 

дозволу АМК у 
випадках, 

передбачених 
законодавством 

Отримання 
дозволу 

Нацкомфінпослуг 
на набуття або 

збільшення 
істотної участі 



ІНФОРМАЦІЯ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ДЛЯ  

НАБУТТЯ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ  

 Джерела походження коштів за рахунок який заявник зможе надавати додаткову 

фінансову підтримку, в майбутньому , в разі потреби 

Фінансовий стан (для юридичних осіб) та наявність власних коштів для набуття та 

збільшення істотної участі в статутному капіталі фінансової установи 

Майновий стан (для фізичних осіб) та підтвердження отриманих доходів (довідка про 

подану декларацію про майновий стан і доходи) 

Відповідність показників фінансової звітності 

Ділова репутація 

Структура власності   

Відсутність загрози інтересам акціонерів (учасників), кредиторів та клієнтів фінансової 

установи в разі набуття таким учасником істотної участі 

Необхідність отримання попередніх висновків або відповідного рішення АМК у випадках, 

передбачених законодавством України 
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 ЯК РЕГУЛЯТОР НАБУТТЯ ІСТОТНОЇ ЧАСТКИ 

у фінансовій установі у банку 

Документи, які подаються до 
Нацкомфінпослуг для отримання 
погодження набуття або збільшення 
істотної участі у фінансовій установі: 
… 
копії попередніх висновків або 
відповідного рішення  
Антимонопольного комітету України у 
випадках, передбачених 
законодавством України. 

Для  погодження  набуття  істотної  участі  
в банку до НБУ подаються такі 
документи: 
… 
копія    висновку    та/або    відповідного    
дозволу Антимонопольного    комітету   
України   подаються   у   випадках,  
передбачених законодавством України. 



КОНЦЕНТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

Набуття безпосередньо або через інших осіб 
контролю одним або кількома суб'єктами 
господарювання над одним або кількома 
суб'єктами господарювання чи частинами 

суб'єктів господарювання, зокрема шляхом:  

призначення або обрання на посаду керівника, 
заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого 
органу суб'єкта господарювання особи, яка 

вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад 
в інших суб'єктах господарювання 

безпосереднє або опосередковане (через 
інших осіб) придбання, набуття у власність 

іншим способом чи одержання в управління 
часток (акцій, паїв), що забезпечує 

досягнення чи перевищення 25 або 50 
відсотків голосів у вищому органі управління 

відповідного суб'єкта господарювання 
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1. Коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з 

урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує 
суму, еквівалентну 12 мільйонам євро,  

- сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника 
концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму 1 млн. євро,  

-  сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у 2-х 
учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 1 млн. євро, у кожного,  

І ПРИ ЦЬОМУ:  

ТА  

ПОПЕРЕДНЄ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ: 

2. Незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників 

концентрації, коли: частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна 
частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35%, та концентрація 
відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.  



УЧАСНИКАМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ Є:  

1. суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, 
приєднання 

2. суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над 
суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або 
має набутися контроль 

3. суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у 
власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або 
мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі 

 

 

4. суб'єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) 
новостворюваного суб'єкта господарювання.  

5. фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними в п. 2-
5, відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб - єдиним 
суб'єктом господарювання 



ВИМОГИ  ДО  ФІНАНСОВОГО  СТАНУ  

ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ – ЗАЯВНИКА 

• Має становити не менше 1 (одиниці) 

• Розраховується на останню звітну дату, що передує прийняттю 
рішення про набуття істотної участі 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 

• Показник фінансового левереджу становить не більше 0,25 

• Відношення різниці балансу та власного капіталу до власного 
капіталу 

• Розраховується на останню звітну дату, що передує прийняттю 
рішення про набуття істотної участі 

Фінансова стійкість 

• Розмір власних коштів не менше ніж розмір заявленої істотної 
участі 

• Різниця між власним капіталом та необоротними активами 

• Розраховується на останню звітну дату, що передує прийняттю 
рішення про набуття істотної участі 

Забезпеченість власним 
капіталом 

• Коефіцієнт рентабельності власного капіталу більший за 0 
(нуль) 

• Розраховується за останній рік, що передує прийняттю 
рішення про набуття або збільшення істотної участі 

• Відношення чистого прибутку до середньої вартості власного 
капіталу 

Ефективність 
використання  

власного капіталу 



ВИМОГИ ДО МАЙНОВОГО СТАНУ  

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ЗАЯВНИКА 

• для набуття або збільшення істотної участі у статутному 
капіталі фінансової установи за рахунок власних коштів 
у розмірі не менше ніж розмір заявленої істотної 
участі. 

Наявність достатньої 
кількості власних 

коштів 

• довідка державної податкової служби про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію).  

• фізична особа подає дану довідку за один рік, що дає 
змогу підтвердити наявність достатності власних 
коштів для набуття істотної участі у фінансовій установі. 

Порядок 
підтвердження 

наявності власних 
коштів 

• фізична особа зобов'язана підтвердити джерела 
походження коштів, за рахунок яких у майбутньому 
надаватиме в разі потреби додаткову фінансову 
підтримку фінансовій установі. 

• підтверджується аудитором/аудиторською фірмою.  

Можливість надання 
додаткової  фінансової 

підтримки 



Запитання, що виникають щодо  
підтвердження  фінансового стану фізичної особи 

ФО повинна подати довідку з ДПС про подання декларації за  один рік, що 
підтверджує наявність власних коштів 

 

Якщо джерела коштів формувалися більше року? 

Якщо ще не пройшло одного року? 

п. 4.3. Порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі.  
Власних коштів повинно бути більше ніж розмір частки, що придбавається 

Якщо придбавається не за кошти? 

Якщо придбавається за меншу суму? 



Оцінка здатності 
надання додаткової 

фінансової 
підтримки  

Документи щодо 
джерел походження 
коштів (додаються у 

разі наявності) 

ДОДАТКОВА 
ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ  ПОХОДЖЕННЯ  КОШТІВ ЗАЯВНИКА 

Довідка про джерела походження коштів для додаткової фінансової підтримки 

В якому розмірі допомога? 
За яких підстав? 

На підставі яких угод? 
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Запитання, що виникають щодо 
підтвердження  фінансового стану 

нерезидента 

Висновок іноземного аудитора. Необхідність ознайомлюватись з  робочими 
документами.  

Розрахунок показників фінансового стану: 

якщо заявник - нерезидент і фінансова звітність не 
містить усіх даних? 

1 

2 



ЯКИМ ЧИНОМ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗДІЙСНЮЄ  
ОЦІНКУ ЗАГРОЗИ ІНТЕРЕСАМ ВКЛАДНИКІВ?  

п. 7 ч. 6 ст.9 ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуги” 
передбачає : 

ЯКІ КРИТЕРІЇ 

з набуттям чи   збільшення   істотної   участі  у фінансовій  установі  заявником 
котрий загрожуватиме  інтересам  вкладників  та/або інших кредиторів    такої   

фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища 

відмову у набутті або збільшені істотної участі у фінансовій установі, у зв'язку: 



ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ  
надання погодження 

НАЦКОМФІНПОСЛУГ 

передбачає відмову у набутті або збільшені істотної участі у 
фінансовій установі,  на наступній підставі: 

 п. 4 ч. 6 ст.9 ЗУ “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуги”  

відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для 
набуття або збільшення істотної участі (в т.ч. 

фінансові показники, в розмірах, установлених 
Нацкомфінпослуг), та/або ним не підтверджено 
джерела походження коштів, що вносяться до 

статутного (складеного)  капіталу. 



 

Дякуємо за увагу! 
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