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Про затвердженшя планiв проведення
голоЬними територiальними
управлiннями юстицii в областях та

у MicTi Киевi перевiрок суб'екгiв
первинного фiнансового монiторингу
на III квартал 2017 року

Вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраiЪи <Про запобiганIuI та протилiю
легагliзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним IIlJuIxoM, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдженшI зброi масового знищеt{ня),
Порядку проведення перевiрок MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни та його
територiалrьними органами суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry,
затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa юстицiI Украiни вiд 13.05.2015 М 67З15,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни l3.05.2015 за Ns 52812697З,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити плани проведення головними територiалrьними

управлiнIuми юстицii в областях та у MicTi Киевi перевiрок суб'ектiв
первинного фiнансового монiторинry на III квартап 2017 роц, що додаються.

2. ,Щиректору .Щепартаменту державноi реестрацiТ та HoTapiaTy
Гайдуку В.М. довести цей наказ до вiдома начапьникiв головних
територiа.гlьнцх управлiнь юстицiТ в областях та у MicTi Киевi.

i;

3. Начагlьникам головних територiапьних управлiнь юстицiТ в

областях та у MicTi Киевi в межах компетенцii забезпечити виконаннrI планiв
проведення перевiрок суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry.
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ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни
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План проведення ...

головним територiальним управлiнням юстицrl

у Ч.р"iгiвськiй облас-тi

перевiрок субrекri" первинцого фiпансового монiторингу

на III квартал 20|7 року

Щ,ата
проведення
перевiрки

Гид дiяльностi, який
здiйснюеться

суб'ектом
первиннЬго
фiнансового

IIайменуванпя або ПIБ суб'екта

первинного фiнансового
монiторинry

18.07.2017нотарiальна
дiяльнiстъприв атний нотар iy с П_р;ллуцъкого

мiського нотарiалъного

18.07.2017нотарiалъна
дiяльнiстъ

Ш р аЕбБЙалiй Вiталiйо вич -

прЙ"u"""й HoTapiyc Прилучъкого
ного нотарiалъного

25.07.201-7нотарlалъна
дiялънiстъ

25.0,1 .201,7нотарiапъна
дiяльнiстьприватний HoTapiyc Приlryчького

мiсъкого нотарiального окРУry

31.07.201-,7нотарiальна
дiялънiоть

Ар**""к" О"ександр Олегович

дф*""""й HoTapiyc - з_авiдувач 
.!

02.08.2017нотарlшьна
дlяльнlстъ

02.08.2017нотарiалъна
дiялънiстъ

Ко.-р"-ц, Сuiтлана BiKTopiBHa -
привiтний HoTapiyc Нiжинсъкого

мiськогонотарiЩ
08.08.2017нотарlаJIъЕа

дiялънiстъ
Др.-"r* Paica Михайлiвна -
,rрr"чrr"й HoTapiyc Корюкiвсъкого

онного нотарiшlъцglо о



08.08.2017HoTapiaJIbHa
дiялънiсть

ГаИук Свiтлапа Володимирiвна -

державний пoTapiyc - завiдувач
Корюкiвськоi районноi державноt

15.08.2017нотарlаJIьна
дiяльнiстъ

Доля IIаталiя Миколаiвна -
державЕий HoTapiyc - завiдувач

Семенiвськоi районноi державноi

06.09.2017нотарlЕrпьна
дiяльнiстъ

ткате"ко Натал iя Вол одим и piB п а

- гIриватний HoTapiyc Козелецького

08.09.2017ЕотарlаJIъна
дiялънiсть

Куранков Костянтин
Миколайовпч - приватний HoTapiyc

Чернiгiвського мiського

27.09.201-7нотарiальна
дlялънlсть

Неволько BiTa Анатолi'tвна -

приватний HoTapiyc Городнянського

О.М. Трейтяк


