
  

 

 

 



  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ці Правила про порядок надання гарантій та поручительств Приватного 

підприємства "Інтеграл Інвестиції" (надалі – "Правила"), розроблені відповідно до 

норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового 

кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України 

"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на фондовому ринку) від 07 грудня 2016 року, а також 

інших нормативно-правових актів, які регулюють надання фінансових послуг, та 

Статуту Приватного підприємства "Інтеграл Інвестиції" (надалі – "Підприємство"). 

 

1.2. Правила визначають: умови та порядок надання послуг з надання гарантій та 

поручительств, умови та порядок укладання договорів про надання гарантій та 

договорів поручительства, порядок зберігання договорів про надання гарантій та 

договорів поручительства та інших пов’язаних з ними документів, порядок доступу 

споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, що стосуються 

надання Підприємством фінансових послуг; порядок проведення внутрішнього 

контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів підприємства 

при наданні фінансових послуг, відповідальність посадових осіб та працівників, до 

посадових обов'язків яких віднесена робота з клієнтами, укладення та виконання 

договорів про надання гарантій та договорів поручительства, опис завдань, які 

підлягають виконанню працівниками підприємства.  

 

2. УМОВИ, ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

 

1.1. Підприємство надає послуги з надання гарантій та поручительств, у чіткій 

відповідності із законодавством України на підставі укладеного договору про 

надання гарантії та договору про надання поручительства (надалі – "Договір 

гарантії", "Договір поручительства"). 

 

1.2. За умовами Договору поручительства Підприємство поручається перед 

кредитором за належне виконання боржником певного обов'язку (надалі може 

іменуватися як "Поручительство", "Порука").  

 

1.3. Сторонами Договору поручительства є Підприємство, кредитор та боржник 

(Клієнт). Якщо інше не встановлено чинним законодавством або домовленістю 

між Підприємством та боржником, погодження умов Договору поручительства з 

кредитором здійснює боржник. 

 



  

 

1.4. За умовами Договору гарантії Підприємство надає принципалу гарантію на 

користь певної особи (бенефіціара), для надання в забезпечення належного 

виконання зобов'язань принципала перед бенефіціаром за відповідним 

договором (надалі може іменуватися як "Гарантія").  

 

1.5. Сторонами Договору гарантії є Підприємство та принципал (Клієнт). 

 

1.6. Послуги з надання гарантій та поручительств повинні надаватися у повній 

відповідності до вимог Договору гарантії/Договору поручительства та чинного 

законодавства України. 

 

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ ТА ДОГОВОРІВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  

 

3.1. Укладенню Договору гарантії/Договору поручительства передує процедура 

вивчення даних, наданих особою, яка має намір укласти з Підприємством Договір 

гарантії/Договір поручительства, яка включає здійснення відповідних процедур, за 

результатами проведення яких уповноваженими особами Підприємства 

приймається рішення про укладення/неукладення Договору гарантії/Договору 

поручительства. 

 

3.2. Для цілей даних Правил під особою, що планує укласти Договір гарантії/Договір 

поручительства, слід розуміти принципала та боржника відповідно, які надалі 

також може іменуватися як «Клієнт», «потенційний Клієнт».  

 

3.3. Для прийняття рішення про укладення/неукладення Договору гарантії/Договору 

поручительства особа, яка планує укласти з Підприємством Договір 

гарантії/Договір поручительства зобов’язана надати Підприємству заявку на 

укладення Договору гарантії/Договору поручительства (надалі – «Заявка»).  

 

3.4. Заявка юридичної особи – Клієнта складається у довільній формі і повинна 

містити: 

3.4.1. реєстраційні дані Клієнта:  

3.4.1.1. повне найменування; 

3.4.1.2. ідентифікаційний код; 

3.4.1.3. місцезнаходження;  

3.4.1.4. дата державної реєстрації;  

3.4.1.5. основні види діяльності згідно КВЕД,  

3.4.1.6. короткий опис діяльності; 

3.4.1.7. інформацію щодо ліцензій, дозволів та сертифікатів, виданих Клієнту  

із зазначенням строку їх дії; 

 

3.4.2. суму, на яку потенційний Клієнт планує отримати Гарантію/Поручительство: 



  

 

3.4.3. інформацію про фінансовий стан Клієнта, зокрема щодо: 

3.4.3.1. дебіторської заборгованості; 

3.4.3.2. кредиторської заборгованості; 

3.4.3.3. наявних непогашених та прострочених зобов’язань (включаючи 

позики, кредити, поворотні фінансові допомоги і т.і.); 

3.4.3.4. переліку основних засобів; 

3.4.3.5. руху грошових коштів за останні 13 місяців; 

3.4.4. інша інформація: 

3.4.4.1. дані щодо обмежень та обтяжень щодо будь-якого майна Клієнта; 

3.4.4.2. інформація щодо будь-якої участі потенційного Клієнта в будь-яких 

договорах забезпечення належного виконання зобов’язань;  

3.4.4.3. дані щодо фактів порушення проваджень у справі про банкрутство 

(досудової санації) щодо Клієнта за останні чотири календарних років;  

3.4.4.4. наявність судових рішень щодо потенційного Клієнта з наданням 

засвідчених копій рішень, що набрали законної сили; 

3.4.4.5. наявність відкритих проваджень у будь-яких судах, стороною або 

учасником яких є потенційний Клієнта; 

3.4.4.6. дані щодо виконавчих проваджень, відкритих щодо потенційного 

Клієнта (за останні 12 місяців); 

3.4.4.7. дані щодо існуючих та незакінчених виконавчих проваджень; 

3.4.4.8. обґрунтування необхідності та причин отримання Гарантії/Поруки. 

3.4.5. контакти особи, яка буде представляти інтереси потенційного Клієнта у 

перемовинах щодо укладення Договору поручительства/Договору гарантії, з 

наданням підтверджуючих документів (протокол, довіреність, рішення і т.і.). 

3.4.6. будь-які інші відомості на виключний розсуд потенційного Клієнта. 

 

3.5. Заявка повинна бути підписана належним чином уповноваженим представником 

Клієнта з доданням відповідних підтверджуючих документів. 

 

3.6. Заявка фізичної особи складається у довільній формі і повинна містити: 

3.6.1. прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); 

3.6.2. паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

зареєстроване місце проживання; 

3.6.3. види економічної діяльності згідно КВЕД; 

3.6.4. суму, на яку потенційний Клієнт планує отримати Гарантію/Поручительство; 

3.6.5. відомості щодо ліцензій, дозволів та сертифікатів, виданих Клієнту, із 

зазначенням строку їх дії. 

3.6.6. інформацію про фінансовий стан потенційного Клієнта, зокрема щодо: 

3.6.6.1. наявних непогашених та прострочених зобов’язань (включаючи 

позики, кредити, поворотні фінансові допомоги і т.і.); 

3.6.6.2. відомості щодо отриманих доходів за останні три роки; 

3.6.6.3. перелік наявного у власності майна; 

3.6.7. інша інформація: 



  

 

3.6.7.1. дані щодо обмежень та обтяжень щодо будь-якого майна 

потенційного Клієнта; 

3.6.7.2. інформацію щодо будь-якої участі потенційного Клієнта в будь-яких 

договорах забезпечення належного виконання зобов’язань;  

3.6.7.3. наявність судових рішень щодо потенційного Клієнта з наданням 

засвідчених копій рішень, що набрали законної сили; 

3.6.7.4. наявність відкритих проваджень у будь-яких судах, стороною або 

учасником яких є потенційний Клієнт; 

3.6.7.5. дані щодо виконавчих проваджень, відкритих щодо потенційного 

Клієнта (за останні 12 місяців); 

3.6.7.6. дані щодо існуючих та незакінчених виконавчих проваджень; 

3.6.7.7. обґрунтування необхідності та причин отримання 

Гарантії/Поручительства. 

3.6.8. контакти особи, яка буде представляти інтереси потенційного Клієнта у 

перемовинах щодо укладення Договору гарантії/Договору поручительства, з 

наданням підтверджуючих документів (довіреність і т.і.). 

3.6.9. будь-які інші відомості на виключний розсуд потенційного Клієнта. 

 

3.7. Заявка з додатками розглядається уповноваженими особами Підприємства 

протягом 7 (семи) робочих днів. Вказаний строк може бути продовжений на 

підставі відповідного рішення керівника Підприємства.  

 

3.8. До заявки потенційного Клієнта – юридичної особи додаються наступні документи: 

3.8.1. Належним чином засвідчена копія поточної редакції статуту; 

3.8.2. Належним чином засвідчена копія Опису документів, що надаються 

юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної 

дії з кодом доступу до результату надання адміністративних послуг;  

3.8.3. Належним чином засвідчена копія Виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

3.8.4. Належним чином засвідчена копія Довідки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (у разі 

наявності); 

3.8.5. Належним чином засвідчена копія документа про реєстрацію в податковому 

органі (довідка за формою 4-ОПП – у разі наявності); 

3.8.6. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом; 

3.8.7. Належним чином засвідчені копії паспорту, довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера керівника, уповноваженого підписувати договори, 

головного бухгалтера (інших посадових осіб, які мають право підпису в банку);  

3.8.8. Належним чином засвідчена копія Протоколу/Рішення, 

засновників/учасників/власників про створення юридичної особи – 

потенційного Клієнта; 



  

 

3.8.9. Протокол/Рішення, що підтверджує рішення учасників/власників, що 

підтверджує рішення засновників про укладення Договору гарантії/Договору 

поручительства; 

3.8.10. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 

повноваження керівника, головного бухгалтера, інших посадових осіб (накази 

про призначення; протоколи призначення/обрання) Клієнта; 

3.8.11. Належним чином засвідчена копія дозволу на працевлаштування (якщо 

посадова особа – нерезидент); 

3.8.12. Належним чином засвідчена копія картки зі зразками підписів керівників, 

завірена печаткою банку; 

3.8.13. Належним чином засвідчені копії патентів, ліцензій і інших дозвільних 

документів на право займатися визначеними видами діяльності; 

3.8.14. Належним чином засвідчені копії квартальних звітів підприємства за 

попередні 3 роки та 4 останні звітні періоди (поквартально) – (баланс, звіт про 

фінансові результати), з відміткою органів статистики; 

3.8.15. Розшифровка основних засобів, НМА станом на останню звітну дату та 

перше число поточного місяця (у розрізі основних груп). Вказати первісну 

вартість, суму зносу, залишкову вартість основних фондів (НМА). 

3.8.16. Розшифровка залишків готової продукції, товарів і матеріальних запасів 

станом на останню звітну дату та перше число поточного місяця (у розрізі 

основних груп). Вказати кількість, ціну, суму; 

3.8.17. Розшифровки дебіторської і кредиторської заборгованостей у розрізі 

контрагентів станом на останню звітну дату та перше число поточного місяця з 

вказівкою дати виникнення, терміну погашення, форми погашення (грошова, 

товарна та інше), за що виникла заборгованість. Необхідно розшифрувати 

великих дебіторів і кредиторів, сума заборгованості яких складає не менше 

20% загальної заборгованості. Всіх інших дебіторів/кредиторів припустимо 

віднести до інших. Розшифровці підлягають наступні рахунки: 341, 342, 351, 

361, 362, 371 - 377, 501 - 532, 601 – 685; 

3.8.18. Належним чином засвідчені копії «Декларації про прибуток підприємства» 

за попередні 3 (три) роки та останній звітний період (з відміткою ДПІ), при 

спрощеній системі оподаткування – належним чином засвідчена копія 

Розрахунку по єдиному податку. 

3.8.19. Довідка про відкриті рахунки в банках; 

3.8.20. Довідка про рух коштів по всіх банківських рахунках за останні 12 місяців;  

3.8.21. Обороти по рахунках і залишки на рахунках повинні буллі підтверджені 

довідками обслуговуючих банків. Довідка з банку (підсумкова, помісячна) з 

зазначенням залишків на кінець місяця; 

3.8.22.  Довідки з банку про наявність (відсутність) заборгованості по гарантіях, 

поручительствах, інших забезпеченнях, кредитах, відсотках за кредит; 

3.8.23. Належним чином засвідчені копії усіх діючих кредитних договорів і 

договорів застави, договорів поручительства, гарантії, інші забезпечення; 



  

 

3.8.24. Довідка про рух по касі за останні 12 місяців, якщо є надходження крім 

надходжень з банківського рахунку (надходження і списання). 

3.8.25. Належним чином засвідчені копія договорів оренди або документів, що 

підтверджують право власності на площі, де здійснюється діяльність; 

3.8.26. Належним чином засвідчені копії документи на предмет застави (контракти, 

договори, інвойси, митні декларації, платіжні документи, довідки з БТІ); 

3.8.27. Аудиторський висновок, Акт документальної перевірки ДПІ (при наявності); 

3.8.28. Належним чином засвідчені копії ліцензій, дозволів та сертифікатів, виданих 

потенційному Клієнту;  

3.8.29. Опис документів, що подаються Підприємству. 

 

3.9. До заявки потенційного Клієнта – фізичної особи додаються наступні документи: 

3.9.1. Належним чином засвідчена копія паспорту потенційного Клієнта і дружини 

(чоловіка), якщо Клієнт одружений(а); 

3.9.2. Належним чином засвідчена копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 

3.9.3. Довідка з місця роботи про займану посаду та фактичні доходи за останні 

шість місяців (з розбивкою по місяцях); 

3.9.4. Належним чином засвідчена копія трудової книжки (завірена печаткою 

підприємства); 

3.9.5. Належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну 

реєстрацію/виписки; 

3.9.6. Належним чином засвідчена копія свідоцтва про одруження (розлучення); 

3.9.7. Довідка про відкриті рахунки в банках. 

 

3.10. Протягом вказаного строку керівник та головний бухгалтер проводить аналіз 

наданих потенційним Кієнтом документів та іншої інформації щодо нього.  

 

3.11. Зокрема здійснюється аналіз: 

3.11.1. фінансової інформації (відомості щодо: майнового стану потенційного 

Клієнта, структура активів та пасивів його балансу, грошових потоків,  

зобов’язань, фінансових результатів за останні 3 (три) роки, і т.і.;   

3.11.2. не фінансової інформації (відомості щодо власників/учасників, керівництва  

потенційного Клієнта; стан галузі, яку представляє потенційний Клієнт, 

характеристика його діяльності та перспективи ринку); 

3.11.3. обґрунтування необхідності отримання Гарантії/Поручительства – з чим 

пов’язано отримання Гарантії/Поручительства;  

3.11.4. іншої інформації.  

 

3.12. Після надання Клієнтом всіх необхідних документів та інформації, 

опрацювання таких документів та інформації Підприємством, проводиться 

співбесіда з уповноваженим представником Клієнта.  

 



  

 

3.13. Фінансовий моніторинг здійснюється уповноваженим особами 

Підприємства в порядку передбаченому чинним законодавством. 

 

3.14. У випадку прийняття Підприємством рішення про надання послуг з надання 

гарантій та поручительств розпочинається погодження істотних умов Договору 

гарантії/Договору поручительства. Таке рішення може прийматися Підприємством 

протягом 40 (сорока) днів (в залежності від складності проекту). 

 

3.15. Перед безпосереднім укладенням Договору гарантії/Договору 

поручительства Підприємство та потенційний Клієнт повинні дійти згоди щодо усіх 

істотних умов Договору гарантії/Договору поручительства, зокрема: 

3.15.1. Сума, на яку надається Гарантія/Поручительство;  

3.15.2.  Строк Договору гарантії/Договору поручительства;  

3.15.3. розмір винагороди за надання Гарантії/Поручительства та інших платежів, 

що підлягають сплаті Клієнтом; 

3.15.4.  відповідальність сторін і вирішення спорів; 

3.15.5. порядок зміни та припинення Договору гарантії/Договору поручительства; 

3.15.6. інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто 

згоди. 

 

3.16. Договір гарантії/Договір поручительства, якщо інше не передбачено 

законом, повинен містити: 

3.16.1. назву документа; 

3.16.2. назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання;  

3.16.3. прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та 

її адресу;  

3.16.4. найменування, місцезнаходження юридичної особи;  

3.16.5. найменування фінансової операції; 

3.16.6. розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його 

внесення та умови взаєморозрахунків;  

3.16.7. строк дії договору;  

3.16.8. порядок зміни і припинення дії договору;  

3.16.9. права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або 

неналежне виконання умов договору;  

3.16.10.  підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 

цього Закону, надана клієнту; 

3.16.11. інші умови за згодою сторін;  

3.16.12. підписи сторін. 

 

3.17. Примірний договір поручительства наведено у Додатку №1 до даних 

Правил.  

3.18. Примірний договір про надання гарантії наведено у Додатку №2 до даних 

Правил.  



  

 

3.19. Нотаріальне посвідчення Договору гарантії/Договору поручительства 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. У випадку, якщо 

законодавством не передбачено обов’язкового нотаріального посвідчення 

Договору гарантії/Договору поручительства, його нотаріальне посвідчення може 

бути здійснене на вимогу будь-якої із сторін. 

 

4. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ ПРО 

НАДАННЯ ГАРАНТІЇ, ДОГОВОРІВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТА ІНШИХ ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ 

ДОКУМЕНТІВ 

 

4.1. Облік Договорів гарантії/Договорів поручительства здійснюється шляхом ведення 

Підприємством Журналу обліку укладених та виконаних Договорів 

гарантії/Договорів поручительства (надалі – «Журнал») та Карток обліку укладених 

та виконаних Договорів гарантії/Договорів поручительства (надалі – «Картки»). 

 

4.2. Журнал ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію: 

4.2.1. номер запису за порядком;  

4.2.2. дату і номер укладеного договору;  

4.2.3. повне найменування юридичної особи Клієнта;  

4.2.4. код за ЄДРПОУ Клієнта;  

4.2.5. розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.);  

4.2.6. дату закінчення дії договору.     

 

4.3. Картки повинні містити:  

4.3.1. номер картки; 

4.3.2. дату укладення та строк дії Договору гарантії/Договорів поручительства; 

4.3.3. найменування юридичної особи/(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 

Клієнта; 

4.3.4. ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстру 

підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки 

платника податків фізичної особи або серія та номер паспорту для фізичних 

осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи та 

повідомили про це орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті) Клієнта; 

4.3.5. вид фінансового активу, що є предметом Договору гарантії/Договорів 

поручительства; 

4.3.6. Інші відомості, визначені законодавством. 

 

4.4. У разі необхідності Підприємство має право доповнити Журнал та Картки 

додатковою інформацією в межах, визначених чинним законодавством.  

 



  

 

4.5. Журнал ведеться Підприємством в електронній формі з забезпеченням 

можливості розкриття інформації відповідно до законодавства України. 

Підприємство зобов'язане забезпечити зберігання електронної форми журналу 

укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити: (а) можливість 

відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин 

непереборної сили, та (б) можливість відтворення інформації у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

 

4.6. Оригінали укладених Договорів гарантії/Договорів поручительства зберігаються 

Підприємством окремо від інших договорів в металевій шафі (шафах) або в 

окремій кімнаті що зачиняються на ключ. Договори зберігаються за описом та в 

хронологічному порядку. У випадку збереження договорів в окремій кімнаті така 

кімната повинна замикатися на ключ, а доступ до неї повинен бути обмежений і 

надається директором Підприємства особам, відповідальним за збереження 

документів на підставі наказу керівника.    

 

4.7. Договори гарантії/Договори поручительства зберігаються протягом п'яти років 

після припинення зобов'язань за договором. Додатки до договорів, а також усі 

пов’язані з договорами документи зберігаються разом з відповідними 

Договорами гарантії/Договорами поручительства. 

 

4.8. У випадках передбачених чинним законодавством надання Договорів 

гарантії/Договорів поручительства іншим особам здійснюється за погодженням 

Директора. У випадку видачі оригіналу договору, у справі обов’язково залишається 

засвідчена копія такого договору та службова записка, у якій викладено 

обґрунтуванням вилучення такого договору. При цьому, така службова записка 

повинна мати надпис «ПОГОДЖЕНО» та містити підпис керівника або особи, що 

тимчасово виконує його функції (із зазначенням підстави для здійснення таких 

функцій).    

 

4.9. Після закінчення фінансового року усі Договори гарантії/Договори поручительства 

систематизуються у справи. Справи підлягають такому оформленню: оформлення 

обкладинки справи, підшивання в обкладинку з твердого картону, з нумерацією 

аркушів у справі; складенням підсумкового напису та внутрішнього опису 

документів. 

 

4.10. Знищення документів здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

 

5. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАДАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

5.1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності Підприємства.  



  

 

 

5.2. Підприємство зобов'язане на вимогу потенційного Клієнта в порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати 

таку інформацію:  

5.2.1. відомості про фінансові показники діяльності Підприємства та її економічний 

стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;  

5.2.2. перелік керівників Підприємства та його відокремлених підрозділів;  

5.2.3. перелік послуг, що надаються Підприємством;  

5.2.4. ціну/тарифи фінансових послуг;  

5.2.5. кількість акцій/часток в статутному капіталі Підприємства, які знаходяться у 

власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у 

статутному капіталі Підприємства перевищують п'ять відсотків;  

5.2.6. іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право 

на отримання якої закріплено в законах України.  

 

5.3. Підприємство до укладення з потенційним Клієнтом договору про надання 

фінансової послуги додатково надає йому інформацію про: 

5.3.1. фінансову послугу, що пропонується надати потенційному Клієнту, із 

зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг; 

5.3.2. умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; 

5.3.3. порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті 

отримання фінансової послуги; 

5.3.4. правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою 

внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; 

5.3.5. механізм захисту Підприємством прав споживачів та порядок урегулювання 

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги; 

5.3.6. реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань 

захисту прав споживачів; 

5.3.7. розмір винагороди Підприємства у разі, коли воно пропонує фінансові 

послуги, що надаються іншими фінансовими установами. 

 

5.4. Інформація, що надається Клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння 

суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

 

5.5. Підприємство під час надання інформації потенційному Клієнту зобов'язане 

дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів. 

 

5.6. Підприємство одержує від Клієнта письмове підтвердження про ознайомлення з 

наведеною інформацією. 

 

5.7. Система захисту інформації включає в себе: 



  

 

5.7.1. встановлення технічних засобів безпеки; 

5.7.2. встановлення паролів до всіх технічних та програмних засобів; 

5.7.3. встановлення систем резервного копіювання інформації; 

5.7.4. встановлення антивірусних програм; 

5.7.5. проведення серед працівників Підприємства роз’яснювальної роботи щодо 

відповідальності за розголошення конфіденційної інформації. 

 

5.8. Керівник та працівники Підприємства зобов’язані забезпечувати конфіденційність 

інформації, що надається потенційним клієнтом і становить комерційну та 

професійну таємницю. У своїй діяльності Підприємство дотримується вимог  

законодавства про захист прав споживачів, Закону України «Про захист 

персональних даних» та забезпечує захист персональних даних Клієнтів від 

незаконного доступу до них. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ НАДАННІ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

6.1. Підприємство запроваджує систему внутрішнього контролю, щодо дотримання 

законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій 

з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з надання гарантій та 

поручительств. 

 

6.2. Внутрішній контроль за дотриманням чинного законодавства та внутрішніх 

регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг 

здійснює відповідальний працівник підприємства. 

 

6.3. Внутрішній контроль здійснюється з метою: 

 

6.3.1.  контролю за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень 

органів управління Підприємства; 

6.3.2.  нагляду за поточною діяльністю Підприємства; 

6.3.3.   наданням власникам підприємства повної та достовірної інформації щодо: 

6.3.3.1. стану Підприємства; 

6.3.3.2. ефективності системи управління Підприємством; 

6.3.3.3. відповідності діяльності Підприємства вимогам внутрішніх правил та  

чинного законодавства; 

6.3.3.4. ефективності використання наявних активів Підприємства; 

6.3.3.5. ефективності використання інформаційних систем і технологій, та 

шляхів їх удосконалення;  

6.3.3.6. виконання планів Підприємства; 

6.3.4.  збереження активів Підприємства; 



  

 

6.3.5.  виконання планів Підприємства; 

6.3.6.  виявлення фактів та перевірок результатів перевищення повноважень 

посадовими особами Підприємства; 

6.3.7.  вчинення дій, пов’язаних з усуненням недоліків та порушень, виявлених 

аудиторами або контролюючими органами; 

6.3.8. виконання інших функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю 

Підприємства. 

 

6.4. Відповідальний працівник здійснює перевірку усіх укладених договорів стосовно 

надання фінансових послуг. У разі виявлення з боку працівників порушень при 

здійснення операцій з надання фінансових послуг, відповідальний працівник 

складає відповідний акт, який невідкладно надає керівнику підприємства та його 

власнику. 

 

6.5. У разі порушення працівниками Підприємства цих Правил, вимог законодавства, 

що регулює порядок надання фінансових послуг та внутрішніх регламентуючих 

документів Підприємства, до таких працівників в установленому законодавством 

порядку може бути застосовано заходи впливу, передбачені законодавством 

України. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

ЯКИХ ВІДНЕСЕНА РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 

ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ ТА ДОГОВОРІВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

7.1. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з 

клієнтами, укладання та виконання договорів, зобов’язані: 

- керуватися у своїй роботі діючим законодавством України; 

- виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих 

Правил та внутрішніх регламентуючих документів Підприємства; 

- надавати органам контролю Підприємства інформацію про виконання ними 

посадових обов’язків та документи, необхідні для  контролю відповідності 

здійснення ними своїх посадових обов’язків; 

- не завдавати шкоди інтересам Підприємства; 

- не порушувати права та інтереси клієнтів Підприємства; 

- нести встановлену законодавством України відповідальність. 

 

7.2. Посадові особи, до посадових обов’язків яких належить робота з клієнтами, 

укладання та виконання Договорів гарантії/Договорів поручительства, несуть 

відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, в порядку та в межах, передбачених законодавством України. 

 

8. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПРАЦІВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 



  

 

8.1. Підприємство має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг за 

умови виконання наступних вимог: 

- інформація про Підприємство внесена до Державного реєстру фінансових 

установ та Підприємство отримало ліцензію на провадження господарської 

діяльності з надання гарантій та поручительств, у порядку, встановленому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів); 

- дотримання вимог законодавства, що регулює надання фінансових послуг, та 

цих Правил. 

 

8.2. Основними завданнями, які підлягають виконанню посадовими особами, є: 

- виконання завдань, що передують укладенню договорів з клієнтами (аналіз 

інформації, підготовка документів та ін.); 

- укладання договорів з надання фінансових послуг; 

- ознайомлення Клієнтів з внутрішніми правилами, умовами договору про 

надання фінансових послуг та надання Клієнтам інформації, визначеної 

законодавством України; 

- ведення реєстрів та журналів обліку укладених та виконаних договорів; 

- виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством України. 

 

8.3. На Підприємстві не створювались відокремлені структурні підрозділи. 

Працівники Підприємства виконують покладені на них завдання відповідно до 

своїх посадових інструкцій, окремих наказів керівника Підприємства та 

відповідно до внутрішніх положень Підприємства.  

 

8.4. Завданням керівника Підприємства є розробка напрямів та найбільш 

ефективних способів надання фінансових послуг та виконання інших функцій та 

завдань, передбачених чинним законодавством та установчими документами. 

 

8.5. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерії) є забезпечення правильного 

відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених 

договорів та виконання інших функцій та завдань, передбачених чинним 

законодавством; 

 

8.6. Завданням працівників, які відповідають за роботу з Клієнтами, є 

супроводження  укладених договорів про надання фінансових послуг, контроль 

за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні таких договорів. 

 

8.7. Завданням працівника, відповідального за проведення первинного 

фінансового моніторингу, є здійснення передбачених законодавством 

процедур з виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому 



  

 

моніторингу та інших фінансових операцій, які що можуть бути пов’язані з 

легалізацією (*відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення.  

 

9. ДОДАТКИ 

9.1. Додаток №1 – Примірний договір поручительства.  

9.2. Додаток №2 – Примірний договір про надання гарантії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


