
 

Б/н від 01.02.2023 року                                                                         

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  

«ПРИВАТБАНК» 

Код ЄДРПОУ: 14360570 

info@privatbank.ua 

Юридична адреса: вул. Грушевського,  

1д, м. Київ 01001, Україна 

Адреса для кореспонденції:  

вул. Набережна Перемоги,  

30, м. Дніпро, 49094, Україна 

 

Скарга  

 

Ми, Громадська організація «Ти потрібен Україні», код ЄДРПОУ 40112590 (надалі Організація).  

 

Метою створення та діяльності Організації є сприяння реалізації фізичними особами та юридичними особами 

в Україні своїх прав та свобод, у першу чергу захист прав, свобод та інтересів незахищених верств населення; 

сприяння Європейській інтеграції України та  адаптації   законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу.  

 

Про нашу Організацію можна прочитати тут - https://www.uny.org.ua/istoriya-ta-diyalnist/ 

Команда Організації - https://www.uny.org.ua/komanda-ta-kontakty/ 

На цій сторінці наша звітність за усі роки, коли було фінансування, https://www.uny.org.ua/dokumenty-ta-zvitnist/  

 

У нас наразі два проєкти: 

1. The lawyer for NGOs - Юридичні безкоштовні консультації для волонтерів та неприбуткових 

організацій (громадські обєднання, благодійні та релігійні організації тощо) https://t.me/lawyer_for_NGOs 

https://www.uny.org.ua/dopomoga/ https://www.uny.org.ua/cases/proekt-lawyer-for-ngos/  

Фінансування – благодійні внески фізичних та юридичних осіб. 

 

2. Проєкт «Сильніші разом» за фінансової підтримки БФ «Центр громадських ініціатив» в межах 

проєкту «Закарпаття. Спільно: посилення потенціалу ОГС для відповіді на гуманітарну кризу». Мета 

проєкту – забезпечення доступу  ВПО та постраждалих осіб до  бази даних шаблонів юридичних/правових 

документів, які їм допоможуть вирішити їх первинні питання, що постають перед ними через війну, без 

прив’язки до території проживання у будь який зручний для них час у відкритому та безкоштовному форматі 

на сайті «Сильніші разом». https://www.uny.org.ua/2022/12/15/zakarpattya-spilno-posylennya-potenczialu-ogs-dlya-

vidpovidi-na-gumanitarnu-kryzu/  

 

Ми хоча і невелика громадська організація, але відома серед громадського сектора, як законослухняна 

організація з хорошим чесним ім’ям. 

Ми не займаємось гуманітарною та/або благодійною діяльністю, тому в нас нема великих благодійних 

надходжень на рахунках. Наша робота це про правоосвіту, громадський моніторинг. 

 

На початку 2023 року ми, як законослухняна юридична особа, одні з перших подали анкету у Ваш банк, як це 

вимагає Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 

2019 року № 361-IX (надалі ЗУ № 361) та Постанова Національного банку України «Про затвердження 

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020  № 65 (надалі Постанова НБУ № 

65). 

 

При чому отримали декілька відмов у прийняті анкети. Кожен раз були зовсім різні зауваження, хоча анкета 

була ідентично заповнена. Один раз навіть надали відмову через те, що вулиця вказана з врахуванням перекладу. 

Декілька разів ми залишали скарги в усному порядку, що вимоги неаргументовані. 

https://www.uny.org.ua/istoriya-ta-diyalnist/
https://www.uny.org.ua/komanda-ta-kontakty/
https://www.uny.org.ua/dokumenty-ta-zvitnist/
https://t.me/lawyer_for_NGOs
https://www.uny.org.ua/dopomoga/
https://www.uny.org.ua/cases/proekt-lawyer-for-ngos/
https://www.uny.org.ua/2022/12/15/zakarpattya-spilno-posylennya-potenczialu-ogs-dlya-vidpovidi-na-gumanitarnu-kryzu/
https://www.uny.org.ua/2022/12/15/zakarpattya-spilno-posylennya-potenczialu-ogs-dlya-vidpovidi-na-gumanitarnu-kryzu/


 

Ми подали знову анкету і отримали знову нові зауваження, на які б хотіли відповісти вже у вигляді скарги, яку 

розмістимо також у себе на сайті та ЗМІ. У даних вимогах із боку банку ми вбачаємо: 

1) Низьку компетенцію Ваших спеціалістів, які не вивчають законодавство України, 

2) Умисне блокування роботи нашої Організації. 

 

Хочемо зазначити, що ми зацікавлені у здачі анкети,  бо від цього залежить робота Лікпею, за допомогою якого 

ми збираємо кошти на власну статутну діяльність. 

 

Щодо того, чому ми вбачаємо саме умисні дії з  Вашого боку, бо декілька разів Ваші спеціалісти у телефонних 

розмовах чітко вказували, що  у березні 2023 року наші рахунки будуть заблоковані та радили звернутись 

до суду. На жаль, у нас нема часу та можливості вести з Вами судові дебати, тому якщо дана публічна скарга на 

Вас не подіє, ми змушені будемо відмовитись від Вашого банку. 

 

Щодо Ваших зауважень.  

ЗАУВАЖЕННЯ ПО ЗАЯВЦІ 

 

1. Згідно документа, який посвідчує особу ЗУБАШЕВОЇ С.В., реєстрація особи від 06/09/2016 року - м. Івано-

Франківськ. Проте в анкеті місце проживання зазначено - Крим. Необхідно надати документи, які 

підтверджують постійне місце проживання особи (довідка переселенця). 

 

2. В анкеті адресу проживання Вірьовкіної Л.В. зазначено як м. Донецьк, що є непідконтрольною Україні 

територією. Проте згідно документа, який посвідчує особу прописка в м. Дніпро. Необхідно надати довідку 

переселенця. 

 

3. В анкеті адресу проживання ШУТЕНКО Ю.Є. зазначено як місто Ровеньки, село Новодар'ївка Луганської 

області, що є непідконтрольною Україні територією. Адреса проживання, вказана в анкеті, відповідає 

прописці в документі, який посвідчує особу. Необхідно надати довідку переселенця, яка підтверджує адресу 

постійного місця проживання. 

 

4. Необхідно надати Опис діяльності із конкретними (розгорнутими) відповідями на запитання 2 (необхідно 

конкретизувати які саме особи/верстви населення мають отримувати допомогу від організації, яким чином та 

в якому вигляді буде надаватись допомога), 5 (необхідно надати відповідь згідно запитання), 7 (необхідно 

надати відповідь згідно запитання), 8 (зазначити посилання на відкриті джерела по кожному проекту, де буде 

зазначено участь організації) та приєднати оновлений документ у папку 3560 “Опис діяльності неприбуткової 

організації”. 

 

5. За період з 01.01.2022 вся отримана благодійна допомога розходиться між ФОПами згідно договору послуг. 

Необхідно надати договори або пояснення за які саме послуги організація сплачує на ФОП? 

 

РОЗЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПО ВАШИМ ЗАУВАЖЕННЯМ 

 

1. Пункт 1-3 зауважень стосується засновників Організації. 

 

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (надалі ЄДР) щодо Організації вказано: «Відсутні фізичні особи, які відповідають 

статусу кінцевого бенефіціарного власника» 

 

Тобто вказані особи НЕ є кінцевими бенефіціарними власниками.  

 

Згідно того ж ЄДР та інформації, наявної у юстиції – Зубашева С.В та Шутенко Ю.Є не є членами Організації 

та/або керівних органів (Правління тощо). Це Ви мали змогу перевірити, бо ми надавали протоколи Загальних 

борів за 2018 рік – де цих осіб не було ні у членах, і у керівних органах Організації.  

 

Ми наразі подаємо на внесення змін у Статуті, у додатку надамо протокол останніх Загальних зборів Організації, 

можете запевнитись у цьому, якщо Ви не можете відкрити ЄДР. 

 

Відповідно до частини 7 статті 7 ЗУ «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (надалі 

ЗУ № 4572). «Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації 

громадського об’єднання в установленому законом порядку.» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#n50


Таким чином засновники можуть навіть не ставати членами громадського об’єднання, законодавство України 

цього не вимагає.  

 

Наразі діє Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4), діє з 11 

липня 2021 року, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції 18 листопада 2016 року за № 1500/29630,  

 

Так, ця форма на 4 сторінці містить графу - Засновник (у разі державної реєстрації створення юридичної 

особи). Але як ми бачимо, що у лапках чітко вказано, що це заповняється лише під час реєстрації створення 

юридичної особи. У ЄДР щодо громадських об’єднань графа «засновники» - історична, в неї не можна внести 

зміни навіть фізично. 

 

Для порівняння, щодо благодійних організацій у графу Засновники – можна внести зміну, бо щодо ниє подається  

форма 2, де фраза «Засновник/учасник: тип дії (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу):»              

  

Тобто ми приходимо до висновку: Зубашева та Шутенко – НЕ є членами Організації та/або її керівних органів, 

вони НЕ є кінцевими бенефіціарними власниками, вони взагалі НЕ мають наразі жодного відношення до 

організації. Ці особи є засновниками організації, які у день реєстрації втратили усі права.  

 

А тепер дивимось вже спеціальне законодавство України та роз’яснення Національного банку України. 

 

Лист Національного банку України «Про заходи належної перевірки громадських організацій» від 

29.11.2022 року № Р/25-0005/82964 (надалі лист НБУ № 25)  

«дані про засновників (крім померлих): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, країна 

громадянства та постійного місця проживання. Ці дані можуть бути отримані з установчих документів 

або інформації, наданої клієнтом.»    

 

Як ми бачимо, що у листі НБУ № 25 вказано, що інформацію про персональні дані та місце проживання можна 

отримати від клієнта та/або установчих документів. 

 

А Ваші спеціалісти, всупереч вимогам НБУ, вимагають довідку переселенця Засновників. А це вже є 

перевищенням повноважень.  

 

Слід зазначити, що при заповненні анкети було надано установчі збори Організації, де була повна інформація 

про цих осіб.  

 

Наразі ми не знаємо де засновники, чи вони живі чи мертві. Навіть, якщо ми подамо у розшук та знайдемо їх, 

то жодного підґрунтя для витребування у них довідок ВПО нема, бо відсутні такі вимоги норматично правових 

актів України. Засновники логічно нададуть нам відповідь, що не мають відношення до нашої Організації та не 

мають щось нам надавати. І навіть суд не допоможе у цьому випадку, бо засновники праві.  

 

Ваші спеціалісти, і я в котре на це звертаю увагу, не вивчають діюче законодавство України та вимоги НБУ. 

 

Щодо себе особисто, Вірьовкіної Л.В, хочу звернути увагу, що я можу надати Вам довідку ВПО, але там адреса 

проживання – м. Ужгород, а не м. Дніпро, як Ви вказуєте. Знову, ми маєте можливість упевнитись у цій 

інформації, просто відкривши ЄДР щодо ФОП Вірьовкіна Л.В. А до цього я була зареєстрована 2 роки у м. 

Києві. Чому Ваші спеціалісти вимагають у мене довідку ВПО за місцем реєстрації Дніпро – для мене загадка. 

Місце реєстрації у мене теж не Дніпро. 

 

2. По питанню опису діяльності Організації. 

 

Хочемо зазначити, що ми надали Вам достатньо широкий опис діяльності Організації. Ми можемо ще 

спробувати розширити цей опис та додати до цього листа. 

 

Але знову Ви перевищуєте Ваші повноваження у Ваших вимогах. 

 

Питання 2. Опишіть Ваше бачення діяльності організації (сфера діяльності, територія/регіон діяльності, 

періодичність заходів, кількість постійних учасників, кінцеві отримувачі допомоги зокрема, 

юридичні/фізичні особи) 

 

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/07/11/20210711145553-15.xlsx
https://minjust.gov.ua/files/general/2021/07/11/20210711145553-15.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Notice_29112022_82964?fbclid=IwAR1XJLo84pH7_qJSw6g7FvFa-qUHOkc3c6s4nt5jxaFFh0c-_HCam2ccuzA
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Notice_29112022_82964?fbclid=IwAR1XJLo84pH7_qJSw6g7FvFa-qUHOkc3c6s4nt5jxaFFh0c-_HCam2ccuzA


Ви просите, щоб ми вказали, яким конкретно верствам населення ми допомагаємо. Ми Вам пояснюємо – це усі 

верстви населення відповідно до Статуту. 

 

П.133.4.2 ст 133 Податкового кодексу України. «Доходи (прибутки) неприбуткової організації 

використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.» 

 

Це широко, але Ви не маєте право вимагати конкретизацію чи обмеження того, що прописано у Статуті. Ми 

даємо саме ті формулювання, які є у Статуті. Тому ми не можемо Вам конкретизувати, лише вказати посилання 

на Статут. Ви знову перевищуєте вимоги законодавства України.  

 

Питання 5. Які цілі використання коштів? (конкретизуйте, на які саме товари/послуги/допомогу та ін.) 

 

Ми написали: «На статутні цілі.» та перерахували усі цілі/діяльність Організації.   

 

Знову Ви вимагаєте щось іншого. Пробачте, але ми працюємо в рамках Статуту, як це вимагає законодавство 

України. Якщо Вам не зрозуміло, що написано у нашому Статуті, якщо Вам треба перекладач, якщо Ви не 

можете подивитись на нашому сайті/у Фейсбуці/телеграм каналі, то тут питання вже не просто про фаховість 

Ваших спеціалістів, про їх розумові здібності. Можливо, у Ваших спеціалістів є проблеми з дисле́ксією. 

 

7. Який механізм розподілу коштів та каналів перерахування одержувачам? (яким чином 

відбувається/приймається рішення скільки коштів на який проект потрібно розподілити) 

 

Знову ж відкриваємо законодавство України. 

 

Ми кошти отримуємо як гранти, а також благодійну допомогу від фізичних та юридичних осіб. 

 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі ЗУ № 

5073) 

 

Стаття 6 ЗУ № 5073 Благодійна пожертва. Благодійний грант 

 

«2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана 

бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником. 

Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, 

визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога. 

До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом. 

4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або 

уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на 

користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником. 

5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його 

правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином 

благодійника. 

6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням 

благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб. 

7. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змінити 

бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви 

або її частини.» 

 

Ми дали відповідь, що розподіл коштів здійснюється за вимогою донорів та благодійників відповідно вимогам 

законодавства України.  Пробачте, ми враховували, що Ваші спеціалісти мають вищу освіту та мають 

можливість самі відкрити та упевнитись у відповідності це нормам законодавства України. 

 

А ще нюанс: самостійно ми, без вказівки благодійника та/або донора, маємо можливість залишити на 

адміністративні витрати до 20% із коштів, що нам надходять. Це каже стаття 16 ЗУ № 5073. Сподіваюсь, Ваші 

спеціалісти самостійно ознайомляться з поясненнями, що таке адміністративні витрати, там великий перелік. 

Це можна знайти у п.18 Наказу Міністерства фінансів України  N 318 від 31.12 «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку». 

8. Опишіть виконані/реалізовані проекти/програми (при наявності): 

Ми надали повний перелік проєктів за попередній рік 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10610
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Ви, мабуть, нам не повірили? Думаєте, що ми придумали, а як ж презумпція невинності? Чи усі Організації 

мають мати сайт з описом їх проєктів?  

Будьте так, ласкаві самостійно ознайомитись з проєктами на сайті https://www.uny.org.ua/istoriya-ta-diyalnist/  

Так, є фото, в тому числі з представниками донорів.  

5. За період з 01.01.2022 вся отримана благодійна допомога розходиться між ФОПами згідно договору 

послуг. Необхідно надати договори або пояснення за які саме послуги організація сплачує на ФОП? 

Це зауваження взагалі треба виділити окремо. 

Ваш спеціаліст у ньому самостійно БЕЗ рішення податкової та/або суду визначив, що кошти «розходяться» між 

ФОПами (синонімом є «розподіл»). По суті Ваш спеціаліст самостійно провів аналіз та прийняв рішення у 

наявності з нашого боку порушень податкового законодавства України, за яке необхідно позбавити нас статусу 

неприбутковості.  

П.133.4.1 та 133.4.2 ст 133 Податкового кодексу України. « 

«Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток 

підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно 

відповідає таким вимогам: 

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє 

неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) 

або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту; 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами.» 

Ми завжди про сплату ФОПам звітуємо податковій, у якої НЕ ВИНИКАЛО жодного питання, і вони не 

сприймали це як «розходження» доходу. Звіт за останній квартал 2022 року по ФОПам ми теж здали. Податкова 

інспекція не вказала про наявність зауважень. Ми можемо дати квартальні звіти по ФОП, які податкова 

інспекція прийняла без зауважень. Але де тут про відмивання доходів?  

Крім цього по цьому року ми вже відзвітували донорам/благодійникам, і знову не було зауважень.  

Якщо Ви звернете увагу, то одним з донорів було Посольство США в Україні, яке перевірило документи, в тому 

числі договори та акти. Тобто Ви сумніваєтесь у їх доброченості? Чи думаєте, що Посольство США дає кошти 

на те, що передбачено ЗУ № 361: легалізація доходи, одержані злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?  

Іншим донором було «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для 

забезпечення підзвітності та належного врядування» -це взагалі велика правозахисна організація, яка здійснює 

антикорупційну діяльність. Ми у рамках проєкту перевіряли рівень підзвітності м. Дніпра та м. Камянське. Вони 

теж перевірили наші документи та фінансову звітність. Ви теж думаєте, що вони фінансують тероризм?  

По суті Ви тоді звинувачуєте і наших донорів у цьому. Тоді напишіть претензії і до них, чому вони давали нам 

кошти.  

Цікаво, чому Ви таки перевіряєте виконання податкового законодавства України замість відповідного 

державного органу? 

У платежках ми завжди пишемо номер та дату договору. Якщо якась платіжка викликає у Вас сумніви, Ви мали 

можливість вказати її номер та дату.  

Ми, звісно, можемо принести у Ваш банк усі договори/акти/рахунки за весь 2022 рік, але ми вже питали у 

відділені Ужгорода – вони не будуть все сканувати та/або вичитувати.  

https://www.uny.org.ua/istoriya-ta-diyalnist/
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Ми можемо розписати по усім договорам усі нюанси – це буде більше 10 сторінок тексту (хто+що робив+для 

чого+яка це графа бюджету). Враховуючи, що Ваші спеціалісти не можуть Статут прочитати, то цей текст Вам 

не допоможе.  Нам легше змінити банк, не витрачати зайвий час.  

Від себе можемо сказати: 

Якщо у платіжці вказано номер договору №   US – це оплата послуг виконавцям за Проект  "Everyone has 

to be protected", із 01.07.2021 по 31.03.2022, за підтримки Посольство США в Україні.  

Якщо у платіжці вказано номер №   TI – це оплата послуг виконавцям за Проєкт «Transparent Cities: 

електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного 

врядування», яку реалізує ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» за підтримки Європейського Союзу 

Окремо без проєкту є оплата 9000 грн по ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗРОБКИ 

ЕЛЕКТРОННО-ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ (ВЕБСАЙТУ) № 1 та оплата ТОВ «Хостінг Україна» 

(хостінг/домен) – на це ми збирали благодійні внески у фізичних та юридичних осіб – можете почитати 

про процес збору коштів тут https://t.me/lawyer_for_NGOs  Що тут може бути сумнівного? 

Тому ця вимога Ваших спеціалістів викликає підозрівання в тому, що усі ці вимоги суб’єктивні щодо нас. І 

точно ці вимоги не можуть розглядатись у рамках вимог Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX  та Постанови Національного 

банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 

19.05.2020  № 65. 

Якщо ж у Вас вимоги щодо виконання з нашого  боку податкового законодавства України, то Ви мали б 

передати Ваші сумніви у податкову інспекцію. Ми не сперечаємось, що податкова може знайти помилки та 

невеликі порушення з нашого боку. Ми навіть розуміємо, що можуть бути невеликі штрафи. Навіть більш, я, як 

юрист, сама кажу, що ідеального ведення бухгалтерського обліку не існує, податкова завжди знайти помилки. 

Наприклад, я і досі собі в Організацію шукаю хорошого бухгалтера, бо фахових спеціалістів мало.  

Але, звертаю увагу, що Ви, як банк, НЕ маєте перевіряти податкове законодавство України! Ви суб’єкт 

фінансового моніторингу, а не податківець. Ваша мета - запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення (далі - запобігання та протидія). 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року 

№ 393/96-ВР (надалі ЗУ № 393) «Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із 

зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою 

про їх порушення.» 

Згідно із статтею 3 ЗУ № 393 «Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 

громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб». 

Стаття 4 ЗУ № 393. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені 

«До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, 

внаслідок яких: 

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); 

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; 

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.» 

 

Стаття 7 ЗУ № 393. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення 

«Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому 

прийняттю та розгляду. 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 

належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення» 

 

Стаття 20 ЗУ № 393. Термін розгляду звернень громадян 

https://t.me/lawyer_for_NGOs
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«Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 

потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо 

в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, 

підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, 

про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених 

у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.» 

 

Стаття 24 ЗУ № 393. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян 

«Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України.» 

 

Враховуючи вищевказане,  

ПРОСИМО ВАС: 

1) Взяти лист до розгляду та надати на нього аргументовану відповідь. 

2) Переглянути вимоги, які вказують Ваші спеціалісти при подачі нами анкети з врахуванням чинного 

законодавства України. 

3) Перевірити Ваших спеціалістів на дисле́ксію, виявити причину, чому вони не розуміють текст, 

написаний у Статуті, в Описі та на сайті Організації, чому їм треба його пояснювати (і головне ЯК 

ПОЯСНИТИ?). 

4) Переглянути вимоги до Ваших спеціалістів, поставивши однією з обов’язкових вимог – знання 

чинного законодавства України (у разі необхідності експерти нашої Організації могли б провести 

невеликий лікбез по діяльності неприбуткових організацій або хоча б читайте на сайті нашої Організації 

https://www.uny.org.ua/dopomoga/) 

5) Прийняти нашу анкету без висування додаткових вимог (усі можливі причини відмови Ваші 

спеціалісти вже використали). 

Окремо хочемо вказати, що Ваші вибачення НАМ НЕ ЦІКАВІ. Ваші спеціалісти вже декілька разів вибачались. 

У нас нема на це часу. Якщо ми до дати березня 2023 року не вирішимо це питання, ми просто змінимо банк.  

Також звертаємо увагу, що даний лист та Ваша відповідь буде опублікована у ЗМІ, на нашому сайті та у 

соціальних мережах. Ми юристи, які працюємо з неприбутковим сектором, тому таким чином, якраз покажемо 

системні порушення з боку банків.  

Ви дали нам більше 5 різних відмов на одну і ту ж саму анкету. Кожен раз з новими причинами відмови. 

Ви вже вибачались перед нами, обіцяли прийняти анкету. 

І знову давали відмову ще з новими сотнею причин, по яким ми маємо знову та знову давати купу 

пояснень.  

Ви не захотіли відкрити та прочитати наш Статут. Навіть його не відкрили.  

Ви ставите під сумніви кошти, надані нашими донорами, хоча бачите, що це серйозні організації. 

Ви намагаєтесь вказати, що ми порушуємо податкове законодавство України та маємо бути позбавлені 

статусу неприбутковості. 

Ваш менеджер, яка нас веде від Вашого банку, вже сама вже не знає, що нам робити, і як допомогти. 

У Вашому відділені теж розводять руками.  

Ви хочете, щоб ми пішли, як клієнт? 

Можна було просто це сказати, а не витрачати наш час? 

Без поваги до рівня компетенції Ваших спеціалістів, 

Голова Правління 

Вірьовкіна Л.В.                              

https://www.uny.org.ua/dopomoga/

