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Про затвердження планiв проведення
головними територiальними
управлiншями юсiицil в областях та
у MicTi Киевi перевiрок суб'ектiв
первинного фiнансового монiторингу
на IV квартал 2018 року

Вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону Уrсpаiни <Про запобiгання та протидiю
легапiзацii (вiдмиваrrню) доходiв, одержаних злочинним IIIJIяхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдженшI зброi масового знищеЕшD),
Порялку цроведення перевiрок MiHicTepcTBoM юстицii Уrqpаiни та його
територiапъними органами суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry,
затвердженого наказом MimicTepcтBa юстичii УlсраiЪи вiд 13.05.2015 Jllb 67315,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 13.05.2015 за Ng 528/26973,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити плани проведеннJI головними територiальними
управпiпЕями юстицii в облартях та у MicTi Киевi перевiрок суб'ектiв
первинного фiнансового монiторинry на IV квартап 2018 року, що додаютъся.

2. ,,Щиректору ,ЩепартамеЕту державноi реестрацii та HoTapiary
Гайдуку В.М. довести цей накЕв до вiдома началrъникiв головнlD(
територiшlьЕих управлiнь юстицii в областях та у MicTi Киевi.
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3. НачаrrьникаJ\,l головнIа( TepиTopiaJIbHIa( управлiнъ юстицii в
областяr< та у MicTi Киевi в межах компЕгенцii забезпечиги виконання ппанiв
цроведенЕя перевiрок суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry.

4. Контроль за виконаЕнrIм цъопо наказу покпасти на заступ"ика
MiнiqTpa з питаЕь державноi реестршii Сукманову о.В.
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Першпй заступшпк MiнicTpa БЕрЕАщкА
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ЗАТВЕРРКЕНО

План проведення ...

Голо вним теритопilл.ьним упр авлiнням ю стицrr

у Чернiгiвськiй областi

перевiрок субrс*riu первинного фiнансового монiторингу

на IV квартал 2018 року

,Щ,ата
проведення
перевiрки

Бид дiяльностi, який
здiйснюс"гься

суб'ектом
IIервинного
фiнансового

Найменування або ПIБ с5rб'екта

первиIIного фiнансового
монiторинry

18.10.2018нотарlаJIъна
дiялънiсть

КБЙ"д, Таяна Олександрiвна

- приватний HoTapiyc
Чернiгiвського мiського

19.10.2018нотарiалъна
дiяльнiсть

мiського нотарiального о

ffiБ"-Лrодм ила Лео н iдiвн а,
приватний HoTapiyc Чернiгiвсъкого

22.10.2018нотарlапьна
дiялънiстъ

Велirо-а Лiдiя Миколаiвна -
державний HoTapiyc - завiдувач

OcTepcbKoi районноi державноt

22.|0.20]-8нотарiапъна
дiяльнiсть

Кучерявець Людмила
Олександрiвна - державнии
HoTapiyc -Ъавiдувач Бобровицькоi

районноТ державноi нотарiа,пьноi

22.t0.20L8нотарlаJIъна
дiяпьнiсть

р"*аlr""*rнаталiя Михайлiвна -

державний HoTapiyc Бобровицькр
pailoHHoТ державноi HoTapiaTlbHor

22.|0.2018нотарlаJIъна
дiялънiсть

Мотовиловець IHHa АнатолiiЬна -

державний HoTapiyc * завiдувач

КоЭ.п.ц"коi районноi державноi

нотарiалъна
дiяльнiстъ

Моклиriна Олена Сергiiвна -
приватний HoTapiyc Рiпкинсъкого

районного нотарiалъЕого окруry
23.10.2018



8.

Лимаренко Наталiя Василiвна -
цриватний HoTapiyc Чернiгiвського
мiського нотарiального окруry

нотарlЕlпьна
дiялънiсть

16.11.2018

9.
Iгнатов .Щмитро €вгенiйович -
приватний HoTapiyc Прилуцького
мiського нотарiального округу

нотарiапъна
дiялънiстъ

20.11.2018

10.

Коваленко Володимир
Васильович - приватний HoTapiyc
Чернiгiвського мiсъкого
нотарiа.rrъного окруry

нотарiалъна
дiяльнiсть

22.1|.2018

1I.
Лиман Тетяна Олександрiвна -
приватний HoTapiyc Борзнянського
районного нотарiалъного окруry

нотарiалъна
дiяльнiсть

27.IL.2018

t2.

Пушкарьова - Гезердава Наталiя
ОлексiiЪна - приватний HoTapiyc
Варвинсъкого районного
нотарiаlrъного окDуry

нотарiа.пъна
дiяльнiсть

29.ltjorB

13.

Васильченко Тетяна Петрiвна -
державний HoTapiyc - завiдувач
Сновськоi районноi державноi
нотарiа.тrьноi контори

нотарl€rлъна
дiяльнiсть

07.12.20L8

|4.

татьяненко Тетяна
Володимирiвна - приватний
HoTapiyc Сновсъкого районного
нотарiагlъного округу

нотарiалъна
дiяльнiсть

07.I2.20t8

15.
Голiк Людмила Василiвна -
приватний HoTapiyc Нiжинського
районного нотарiального окрyry

нотарlапъна
дiяльнiсть

l1.12.2018

1б.

Бублик Володимир Михайлович -
приватний HoTapiyc Нiжинського
районного нотарiальЕого окDrrгrr

нотарiалъна
дiяльнiсть

11.12.2018

|7.

завалiсва Валоптина Василiвпа .
державний HoTapiyc - завiдувач
ЧернiгiвськоI районноi державноi
нотарiапьноi контори

нотарlалъна
дiялънiстъ

12.|2.2018

18.

,,Щеркач Наталiя Борисiвна -
державний HoTapiyc Чернiгiвськоi
районноi державноi нотарiа.пьноi
контори

нотарiальна
дiялънiсть

12.12.20|8

ls
KpaB.ieHKo Тетяна Володимирiвна
- державний HoTapiyc Чернiгiвськоi
районноi державноi нотарiагlьноi
коЕтори

нотарiальна
дiяльнiстъ

12.t2.20L8



20.
3авалiев Артем Анатолiйович -

црлватний HoTapiyc Чернiгiвськоrо
мiськоrrr нотарiатlьного окруry

нотарlаJIьна

дiяльнiсть
13.12.2018

2l.
прокофtева Ольга Мшхайлiвна -
rrриватtпrй HoTapiyc Чернiгiвського
мiоькою нотарiшlьного оюуry

нотарlаJIъна
a .a

дlяльнlстъ
14.12.2018

На{альпик о.М. ТрейтякТрейтя


