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.Що вiдома та врахувzlIIня в роботi

Головне територizlльне управлiння юстицiТ у Чернiгiвськiй областi надсилас

узагальнення результатiв проведених протягом II квартагry 2018 року пёревiрок
суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry та заходiв, якi вжитi Головним
територiшlьним управлiнням юстицii у Чернiгiвськiй областi до суб'ектiв
первинного фiнансового монiторинry, якi порушилц вимоги законодавства у
сферi запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шIляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдженнJI зброi масового знищеннrI, до вiдома та врахування в роботi.

,Щодаток: на 5 арк. в 1 пришr.
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узагальнення
результатiв проведених протягом II кварталу 2018 року перевiрок

_ суб'ектiв первинного фiнансового монiторингу та заходiв, якi вжитi
головцим територiальним уп равлiн""r rо.iицii; У Чернiгiвськiй областi

до суб'ектiв первинного фiнансового монiторинryо яй порушили вимоги
законодавства у сферi запобiгання та протидiiлегалiзацii' (вiдмиванню)

доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масового r""й""""

З метоЮ здiйснеНня нагляДу у сферi запобiганнrl та протидii легагliзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним IцJUIxoM, фiнансуваннютероризму та ф_iнансуванню розповсюдженнrI зброТ масового знищеЕня за
дiяльнiстю суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry, державне
реryлювання i нагляД за якимИ здiйснюе Головне ,.p"ropiztлbнe управлiнняюстицii у Чернiгiвськiй областi та на виконання вимог гryнкту 

"1 iльви II
ПорядкУ проведення перевiрок MiHicTepcTBoM юстицiТ УкраrЪи та його
територiагlьнимИ органамИ суб'ектiВ первинного фiнан.о"о.о монiторинry,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa юстицii Украihц вiд 13.05.2015 j\b 67зi5
(ДаЛi - ПОРЯДОК М б7315), Головним територiальним управлiншIм юстицii уЧернiгiвсъкiй областi розробленО та скеровано до Mi"i.r.p.."u о.r"цii
украihи для затвердження план проведення Головним тёриторiагlьним
управлiНшIм юстицii У Чернiгiвсъкiй областi перевiрок суб'ектiЪ .r.р""""оrо
фiнансового монiторинry на другий квартал 20l8 року.

,Що планУ проведеНня Головним територiалъним управлiнням юстицiТ уЧернiгiвсъкiй областi перевiроК суб'екiiв первинного фiнансовогЬмонiторинry у другомУ кварталi 2018 РокУ, затвердженого HaKzrзoM
MiHicTepcTBa юсТицii УкраiЪи вiд 20.03.20lb м 942/7 пПро затвердження
планiВ проведеннrI головнимИ територiальнимИ управлiннями юстицii в
областяХ та У MicTi Киевi перевiроК суб'ектiв .rф""""о.о фiнансовогомонiторинry на II кварт€lЛ 2018 РоЧ), булО 

"оЪrо.r.rrо 
|i суб'ектiв

первинного фiнансового монiторинry (з них Bci нотарiуси).
протягом другого квартагrу 2018 року робочими групами Головного

територiалъного управлiнIuI ю_стицii У Чернiгlвськiй облъьтi проведено 17
планових виiъних перевiрок суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry.

_ Повторнi та позаплановi перевiрки ёуб'ектй первинного фiнансовогомонiторинry з пiдстав, визначених пунктами 7-8 .nu"" II Порядку Л! 67з15,
робочими групами Головного територiального управлiння юстицii учернiгiвськiй областi у другому кварталi zotB року не проводились.

виявленi за результатами перевiрок порушення вимог законодавства усферi iапобiгання та протидii легалiзацii (вйиванню) доходiв, одержанихзлочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнйуванню
розповсЮдженнЯ зброI масовогО знищення, викJIадались в aKTi перевiрки
ДОТРИМаННЯ ВИМОГ ЗаКОНОДаВСТВа У СфеРi ЗаПОбiгання та протидii лега.гliзЬцii(вiдмиванню) доходiв, одержаниХ злочинним шляхом, фiнансуванню



тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення, як це
передбачено вимогами пункту 1 глави V Поряд*у lVп 673/5.

протягом другого кварт€lпу 2018 року за результатами б перевiрок усуб'ектiв первинного фiнансовогО монiторинry виявлено 12 випадкiв
порушеНь вимоГ законодавства у сферi запобiгання та протидii легагliзацii
доходiв одержаних злочинним_ Iцляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдженнrI зброi масового знищення.

ТакиМ чином, з загальНоТ кiлькОстi суб'ектiв первинного фiнансовогомонiторИнry, дiяльнiстЬ яких була перевiрена у другому квартагli jOt8 pouy, -35 % такиХ осiб допуск€tлИ порушеншI вимог законодавства у- сферi
фiнансового монiторинry, що на 17 % менше, нiж протягом першого
кварталу поточного року.

за результатами проведених перевiрок робочими групами Головного
територiшlьного управлiння юстицii у Чернiгiвськiй областi виrIвлено типовi
порушеНня вимоГ законодавства у сферi запобiгання та протидii легагliзацii
доходiв одержаних злочинним_ шJUIхом, фiнансувurr"Ь тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масовогоЪ""щ.""".

I. В часТинi дотримання порядкУ та cTpoKiB подання до ,.Щержавноiслужби фiнансового монiторинry iнформацiI:
1) в порушення пункту 4 Порядку подання iнформацiт для взяття на

облiК (зняттЯ з облiкУ) суб'ектiВ первинного фiнансового монiторинry,
виявленНя та рееСтрацii, а такоЖ поданнrI суб'ектами первинного фiнансовогомонiторинry .Щержавнiй с.гryжбi фiнансового монiторинry iнффмацii про
фiнансовi операцii, що пiдлягають фiнансовому монiторинry, iншоi
iнформаЦii, щО може бутИ пов'язаНu , ,r..*iзацiеЮ (вiдмиванням) доходiв,одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи
фiнансуванням розповсюдження зброi rч.Б"о"о знищення, затвердженого
постаноВою КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiД 05.08.2015 лЬ 552 у суб'екта
первиннОго фiнаНсового монiторинry вiдсутнi документи, виданi о.r.рЬ"оро,поштового зв'язку, що пiдтверджують факт надсилання до
щержфiнмонiторинry змiненоi iнформацii з повiдъмленням про вручення
поштового вiдправлення, хоча Taki документи маютъ зберiгатися не менш як
п'ять poKiB.

П. В частинi
верифiкацii клiента

дотримання порядку здiйснення
(представника клiента), вивчення

iдентифiкацii,
клlента та

уточнення iнформацii про клiента:

злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсЮдженнЯ зброi масовогО знищенНя> вiД 14.10.201+ ль izoZ-VII (далi- Закон j\b 1702 - vII), пунlстiВ g, 24,27 роздiлу III Положення проздiйснення фiнансового монiторинry суб'.пrur" первинного фiнансового
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монiторИнry, дерЖавне реryлювання та нагляД за дiяльнiстю яких здiйснюе
MiHicTbPcTBo юсТицii Украiни, затвердженогО наказом MiHicTepcTBa юстицii
УкраiнИ вiд 18.06.2015 Ns 999/5 (далi - Положення j\b 999/5) з'ясування
iнформацii, необхiдноТ для iдентифiкацii та вивчення клiента, а саме:

iнформацii щодо напежностi клiента або особи, яка дiе вiд його iMeHi, до

"uцiо"*ьниХ 
абО iноземнИх публiЧних дiячiВ (вiдноснО фiзичних. осiб),

iнформаЦii щодо фiнансового станУ клiента (вiдносно юридичних осiб),

про"Ъд."ня оцiнКи фiнанСовогО стану, що вiдпОвiдно до пункту 5 частини 1

cTaTTi 1 та пункту з частини 9 статгi 9 Закону Nч 1702-vII належитЬ

встановити пiд час вивчення клiента, та iнформацii щодо реквiзитiв банку, в

якому вiдкрито рахунок, номер поточного рахунку (вiдносно юридичних
осiб), що вiдповiдно до пункТу 3 частини 9 cTaTTi 9 Закону Nч 1702-VII

належить встановити пiд час iдентифiкацiт клiснта, здiйснювaшось не на

пiдставi офiцiйних документiв таlабо iнформацii, одержаноi вiд клiента та

засвiдченот ним, а також з iнших джерел, якщо така iнформацiя е публiчною
(вiдкритою);

2) в порушення вимоГ частини 19 cTaTTi 9 Закону NЬ 1702 - YII та
пунктУ 1б роздiлу III Положення NЬ 99915 суб'ект первинного фiнансового
монiторИнry не здiйснюВ€rласЬ iдентифiКацiЮ та верифiкацiю осiб, якi дiють
як представIIики клiента;

3) в порушення вимог пункту 2 частини 2 cTaTTi б, частиНИ 1

статгi 9 Закону Nэ 1702-VII не здiйснювалась iдентифiкацiя та верифiкацiя
клiента у разi здiйснення фiнансовоi операцii - купiвлi-продажу юриДичних

осiб (корпоративних прав);
4) в порушенIIrI вимог пункту 1 частини 10 cTaTTi 9 Закону

М 1702_YII суб'ектом первинного фiнансового монiторинry пiд час

iдентифiкацii фiзичних осiб-нерезидентiв не встановлювалось ik
громадянство;

5) в порушення вимог пункту 3 частини 9 cTaTTi 9 Закону Nir 1702-

УII, пункту 10 роздiлу ПI Положення NЬ 999/5 пiд час здiйснення
iдентифiкацii та верифiкацii суб'ектом первинного фiнансового монiторинry
не витребувано Bciei необхiдноi iнформацii дпя проведення iдентифiКаЦii
(верифiкац10 клiента - юридичноi особи (здiйснена не в повному обсязi), а

саме: не встановлено iнформацiю про реквiзити банку, в якому вiдкРИТО

рахунок клiента (юридичноi особи), номер його поточного рахунку.

ПI. В частинi здiйснення суб'сrсгами первинного фiнансового
монiторинry управлiння ризиками та проведення оцiнки ризикiв cBoik
I&пr€нIrв з урахуванням критерrrв ризикiв, . визначених ,Щержавною
службою фiнансового монiторинry:

1) в порушенIut вимог пункту 4 частини 2 cTaTTi б, частпнп 2

cTaTTi lL,Закону NЬ 1702-VII та пункту 1 роздiлу 4 Положення NЬ 99915 з

19.08.20tб оцiнка ризикiв клiентiв здiйснювалась суб'ектами первинного

фiнансового монiторинry без врахування КритерiiЪ ризику легалiзацiТ



(вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванЕя
тероризмУ та фiнансуВаннЯ розповсЮдженшI зброТ масового знищенIUI,

затверджених нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд 08.07.201б J\b 584.

Пунктом 10 Порядку розгляду справ про порушенЕя вимог

законодавства, щО регулюе дiяльнiстЬ У сферi запобiгання та протидii
легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним IIIJIЯХОМ,

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового

знищення, та застосуваннrI санкцiй, затвердженого нак€ВоМ MiHicTePcTBa

юстицii УкраiнИ вiД 28.05.2015 Ns 810/5 визначено, що акти перевiрок

суб'ектiв первинного фiнансового монiторинry, документи, якi

пiдтверджують факти порушень вимог законодавства у сферi фiнансового
монiторинry, заперечення до aKTiB перевiрок (за н€UIвностi) та iншi матерiали

перевiроК подаютьсЯ длЯ розглядУ та прийняттЯ вiдповiдного рiшення
комiсiею управлiння юстицii.

протягом Другого кварталу 2018 року Комiсiею Головного
територiального управлiння юстицii У Чернiгiвсъкiй областi з питань

застосування санкцiй за порушення законодавства, що реryлюезастосування санкцlй за порушення вимог законодавства, що peryJrl(Je

дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидii легалiзацii'(вiдмиванню) дохоДiв,
одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсЮдження зброi масовогО знищення (далi - Комiсiя) бупо проведено 1

про порушення суб'ектомзасiдання, но якому розглянуто 1 справу
первинного фiнансового монiторингу вимог

дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiТ легалiзацii (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансУваННЮ

розповсюдження зброi масового знищення.
За результатами розглянутоi протягом другого кварт€tпу 2018 року

справи, прийнято рiшення про притягнення суб'екта первинного фiнанСоВОГО
монiторинц до цивiлъно - правовоi вiдповiдальностi у виглядi штрафу за

порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiI легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шJUIхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення, на

суму 459 (чотириста п'ятдесят дев'ять) гривень.
Протягом звiтного квартагrу 2018 року Комiсiею рiшення про закриття

провадженЕя у справ1 про ненапежне виконаннrI вимог законодавстВа, ЩО

реryлюе дiяльнiстъ у сферi запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиванню)

доходiв, одержаних злочинним шJIяхом фiнансуванню тероризму та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення, не приймалися.
Оскарження постанов про застосуваннrI штрафних санкцiй в судовому

порядry, з метою встановлення законностi прийняття Комiсiею
постанов, у другому кварталi2OL8 року мiсця не мало.

За ,результатами проведеного узагалънення перевiрок
первинного фiнансового монiторинry вважаемо за необхiдне
суб'сктам первинного фiнансового монiторинry на:

законодавства, що реryлюе

зЕвначених

суб'ектiв
наголосити
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1) неухильному дотриманнi та виконаннi вимог Закону УкраiЪи <Про

запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброi масового знищення>) та iнших нормативно - правоВих
aKTiB, якi реryлюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидii лега"пiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним IцJlяхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення;

2) вжитгi Bcix необхiдних заходiв для здiйснення iдентифiкацiT,

верифiкацiТ клiентiв (представникiв клiентiв), вивчення клiентiв;
3) ретельному аналliзi фiнансових операцiй для недопущенЕя

можливостi бути використаними при вiдмиваннi доходiв, одержаних
злочинним шляхом.

вiддiл з питань HoTapiaTy Головного територiапьного

управлiннll юстицii у Чернiгiвськiй областi
Н.М. Авраменко

05.07.2018


