
Стаття 12. Право клієнта на інформацію  

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові 

установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про 

доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:  

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, 

які підлягають обов'язковому оприлюдненню;  

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;  

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;  

4) ціну/тарифи фінансових послуг;  

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого 

органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 

п'ять відсотків;  

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання 

якої закріплено в законах України.  

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги 

додатково надає йому інформацію про: 

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги 

для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків 

фінансових послуг; 

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; 

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання 

фінансової послуги; 

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок 

дострокового припинення надання фінансової послуги; 

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних 

питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги; 

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, 

номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів; 

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що 

надаються іншими фінансовими установами. 

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог 

законодавства про захист прав споживачів. 

  



Стаття 12 1. Розкриття інформації 

1. Фінансові установи повинні розкривати: 

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до 

законодавства; 

2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних 

товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-

правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і 

подається: 

акціонерам фінансової установи; 

органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової 

установи, разом з річною звітністю; 

3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та 

подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та 

прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг; 

4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону. 

2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають 

інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери. 

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог 

законодавства про мови. 

4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати 

шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних 

про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, 

встановлених зазначеною комісією, таку інформацію: 

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи; 

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; 

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою); 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; 

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; 

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; 

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури 

санації фінансової установи; 



9) рішення про ліквідацію фінансової установи; 

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

закону. 

5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах 

(веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки. 

Стаття 12 2. Звіт про корпоративне управління 

1. Звіт про корпоративне управління повинен містити інформацію про: 

1) мету провадження діяльності фінансової установи; 

2) дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням 

на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року; 

3) власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік; 

4) склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею 

комітети; 

5) склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік; 

6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 

фінансових послуг; 

7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу; 

8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової 

установи; 

9) значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року; 

10) наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики; 

11) результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 

також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

12) факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір; 

13) результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір; 

14) операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи 

чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною 

таємницею; 



15) використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку; 

16) зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року; 

17) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі; 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року; 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 

аудитора; 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг; 

18) захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду; 

19) корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими 

законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

 


