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Про затвердясешшя планiв проведенпя
головнимп територiальними
управлiпнямп юстицiI в областях та
у MicTi Киевi перевiрок суб'екгiв
первпIIного фiшашсового монiторингу
на I квартал 2019 polqF

Вiдповiдно до cTaTTi 14 Заlсону Украihи <<Про запобiганЕя та протидiю
легапiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним IIIJIяхом, фiнансуванню
ТеРОРИЗМУ та фiнансуванню розповсюдженЕя зброi масового знищення),
Порядку проведенЕя перевiрок MiHicTepcTBoM юотицii УкраiЪи та його
територiаllьними органа},Iи суб'ектiв первинного фiншtсового монiторинry,
затвердженого HaKцloM MiHicTepcTBa юстицii Уlqpаiни вiд 13.05.2015 М 67315
зареестрованок, в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 1З.05.2015 за Ns 52812697З,

НАКАЗУЮ:

1. ЗатвеРДити IuIани проведеннrI головними територi€lльними
Управлiннями юстицii в областпс та у MicTi Киевi перевiрок суб'ектiв
первинного фiнаноового монiторинry на I кварта.гl 2019 роц, що додаються.

2. ,Щиректору .Щепарталленту державноi реестрацii та HoTapiary
Гайдуку В.М. довести цей наказ до вiдома нача.тlьникiв головних
територiалъних управлiнъ юстицiТ в областях та у MicTi Киевi.

3. Начапьникам половних територiапьних управлiнь юстицiТ в
областях та у MicTi Киевi в межах компетенцii забезпечити виконанIuI планiв
проведення перевiрок суб' eKTiB первинного фiнансового монiторинry.

4. Контроль за виконанням цього наJ(aзу покпасти на директора
.;9
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ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни
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План проведення
Головним територiальним управлiнням юстицii

. _. { 
Чернiгiвськiй областi

перевiрок суб'ектiв первинного фiнансового монiторингу
на I квартал 2019 року

Nъ

Найменування або IIIБ суб'екта
первинного фiнансового

монiторинry

Вид дiяльностi, який
здIиснюеться

суб'ектом
первинного
фiнансового
монiторинry

.Щата
проведення
переdiрки

1.

Куранкова Ольга МиколаiЪпа -
IIриватний HoTapiyc Чернiгiвського
мiського нотарiальн<iго округу

нотарlапьна
дiяльнiсть

25.01 .20t9

2.
Коваленко Iрина Миколаiвна -,

приватний HoTapiyo ЧернiгiвсЬкого
мiського нотарiального окруry

нотарl€Lльна

дiяльнiсть
25.01 .20t9

J.

Шик Альона ЛеонИiвна -
приватний HoTapiyc Новгород -
Сiверського районного
нотарiального окруry

нотарiалъна
дiяльнiсть

t9.0?.20t9

4.
Лисенко Irаталiя Борисiвна -
приватний нотар iyc Черцiгiвського
оайонного нотарiального окруry

нотарl€Lпъна
дiяльнiсть

25,02.20|9

5.
Костенко Iрина Михайлiвна -

приватний HoTapiyc Чернiгiвського
мiсъкого нотарiального округу

нотарlЕшъна
дiяльнiстъ

25.02.20I-9

6.

Kpuurr.oKo Алла Григорiвна -

державний HoTapiyc - завiдувач

,Щругоi чернiгiвсъкоi державноi
нотарiальноТ контори

нотарlапъна
дiяльнiсть

|2.03.2019

7.

Репех Свiтлана Олександрiвна -

державний HoTapiyc - заступник
эавiДувача,Щругоi; чернiгiвсъкоТ

державноi HoTapi альноi кодтзрц_

нотарlаJIьна
дiялънiсть

|2.03.20L9

8.

Шатунова Свiтлана Миколаiвна -

державний HoTapiyc .Щругоi
чернiгiвоькоi дерхtавноi нотарiагlъноi
контори

нотарlаJIъна
дiялънiсть

12.03.2019
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нотарiальна
дiялънiсть

12.03.2019
ffiaIBaHiBшa-
д"р*ч"*"й нотарiуо,Щругоi
чернiгiвоъкоi державноi EoTaI iальноi9.

18.03.2019
ького
ч

нотарiапьна

дiялънiсть10.

Алаева Тетяпа АнатолrlЕlа
прr"*"rй шотарiу, U:tili1
йсъкого нотарiшrъп9цо pJ

18.03.2019
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Фефшова Юлiя Костяптилl
приЪатний HoTapiyc Чернiгiв

MicuKo.o нотФiального окру
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