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MIHICTEPCTBO ЮСТИЦII УКРАIНИ

нАкАз

ý

-/7. ilй- fa(9 Киiв м ýý уý, ,/fu
Про затвердясепшя планiв проведеппя
головппмп терпторiальнпми
управ.тliнпямп юстицii в областях та

у MicTi Кпевi перевiрок суб'еlстiв
первпIIЕого фiшаЕсового мопiторипrу
па кваргал 2019 роцу

ВiддlовiДно дО cTaTTi 14 ЗакоНу Украhи <ПрО запобiгаrrЕя та протидiю

легалliзаЦiТ (вiдruиВшlшо) доходiв, одержшIИх злоIпlнним IIIJID(oM, фiнансувашIю
терориз!{у та фiнансуванЕю розповсюдженЕя зброi мас9lого зЕищення),

Порядqу ,rро".i."ня перевiрок MiHicTepcTBoM юстицii Украни _та його

1.рЪrорir*"r*п оргшIап{и суб'ектiв первинного фiншlсового монimринry,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa юстицii Украihи вц 13 1равня 2015_ року
}l! 67Ъ15, зареестрованою в MiHicTepcTBi юстицii УlФаiни 13 травня 2015 роцу

за Ng 52812697з,

НАкАзУю:

1. 3атверддти Iшани проведеЕЕrI головними територiч".,*:

управлiНнямIL юстицii В областяr та У MicTi Киевi перевiрок суб'еrстiв

п.р"rrнОго фiнаrrсовопО монiторинry Еа III KBapTarr 2019 РоЦ, що додаються,

2. ,Щдреlстору ,Щепартаменry державноi реестршlii та HoTapiary

гайryку Ё.м. довести цей наказ до вiдома цачшrъникiв головнIа(

,.priopi*bнm( управлiнь юстицii в областях та у MicTi KrreBi.

з. Начапьникам голоВнI.D( територiаJIъних управлiнъ юстицii в областяr та

у MicTi Киевi в межil( компетенцii забезпечиш{ виконанЕя планiв проведення

перевiрок оуб' ercTiB первинного фiншrсового монiторинry.

4. КонтролЬ за викоIIанIUIМ цьогО наказУ покJIастИ на дIФектора
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ЗАТВЕРДКЕЁО
Наказ MiHicTepcTBa юстицii УщраТни
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Найменування або ПIБ субПскта

первинного фiнансового
монiторинry

Вид дiяльностi,
якии здlиснюеться

суб'еrстом
первинного
фiнансового
моuiторингу

дат1
проведення
перевiрки

1.

Кириченко Тетяна Володимирiвна
- приватний HoTapiyc Чернiгiвського
районного нотарiального окруry

нотарlапьна
дiяльнiсть

19.07.2019

2.
Тимощук Вiталiй Олексашдрович -
приватний HoTapiyc Куликiвського
районного нотарiального окруry

нотар1€lльна

дiялънiстъ
23.07 .20|9

3.
Сова Валентина Фелорiвна -
приватний HoTapiyc Городнянського
пайонного нотарiалъного округу

нотарl€tльна
дiяльнiсть

25.07.20|9

4.
MaTBicHKo Сергiй Миколайович
приватний HoTapiyc Чернiгiвського
мiського нотарiального округу

нотарiальна
дiялънiсть

26.07.201-9

5.
Шiбiрiн Олена Германiвна -
приватний потарiус Чернiгiвського
мiського нотарiалъного окруry

нотарlаIIьна
дiяльнiсть

26.07.20L9

6.

Радченко Свiтлана Вiталiiвна -

приватний HoTapiyc Прилуцъкого
мiського нотарiального округу

нотарl€tльна

дiяльнiсть
з0.07.2019

7.
,Щремлюга Юрiй Олександрович -
IIриватний HoTapiyc Чернiгiвського
мiського нотарiального округу

нотарrальна
дiяпънiсть

08.08.2019

8.

Хайлук Олег Володимирович *
приватний HoTapiyc Борзнянського
тайонного нотарiального округу

нотарiальна
дiяпьнiсть

15.08.2019

9.
Артеменко Олексашдр Олегович -
деDжавний HoTapiyc - завiдувач

нотарiальна
дiяльнiсть

15.08.2019



Борзнянськоi районноi державноi
нотарiалъноi контори

10.
Iгнатова Лtодмила Леонiдiвна -
приватний HoTapiyc Прилучького
мiського нотарiального 0кругу

нотарiалъна
дiяльнiсть

20.08я19

11.
Кучь Марина IBaHiBHa - приватний
HoTapiyc Сосницького районного
нотарiалъного округу

нотарlЕл"пьна

дiяльнiсть
22.08.20L9

|2.

Зеленський Сергiй Миколайович -
державнии нотарlус - завлдувач
ВарвинськоТ районноi державноi
нотавiатlъuоi контови

нотарl€tпьна

дlяльнlстъ 29.08.2019

13.
Шрайбер Вiталiй Вiталiйович -
приватций HoTapiyc Прилуцъкого
районного нотарiального округу

нотарiальна

дiялънiсть 12.09.2019

|4,
Могиленко Лариса Миколаiвца -
приватний HoTapiyc Прилуцького
мiського нотарiального окрyгу

нотарвпьна

дiялънiсть |2.09.2019

15.

Пантелеенко Олександр
Сергiйович - приватний HoTapiyc
Чернiгiвського мiського
нотаоiатrьного окьчгч

нотарiшrьна

дiяльнiсть |7.09.2019

16.
Гайдук Свiтлана Володимирiвна -
приватний HoTapiyc Корrокiвсъкого
районног0 нотарiального округу

нотарlЕtпьна

дiялънiсть 27 .09.2019

17.

Щоля Наталiя Миколаiвна -
державний HoTapiyc - завiдувач
CeMeHiBcbKoi районноi державноi
нотарiалъноi контори

нотарiальна

дiялънiсть 27 .09.2019

начальник О.М. Трейтяк


