
ПРОТОКОЛ 

першого засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки 

ризиків в системі ПВК/ФТ з розгляду проекту Методології національної 

оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні 

за участю представників Національного банку України та Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

м. Київ, Держфінмоніторинг                                         16 липня 2018 року 

 

 Засідання проводив перший заступник Голови Державної служби 

фінансового моніторингу України Гаєвський І.М. 

 

Присутні: Гаєвський І.М., Глущенко О.О., Савчук В.І., Царевський О.В., 

Левченко Л.Г., Сокур Г.В., Кравцова Н.С., Нестеровська З.В., Тринус О.В. 

 

Обговорено: 

1. Важливість проведення суб’єктами державного фінансового 

моніторингу оцінки ризиків використання суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення як частини Національної оцінки ризиків у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансування тероризму. 

2. Редакцію попереднього проекту Методології національної оцінки 

ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні з акцентом на 

розділах та доповнення відповідних рядів даних по додатках.  

3. Організаційні питання стосовно направлення галузевих запитальників 

до відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу.  

Запропоновано:  

1. Розглянути можливість внесення змін в проект Методології 

національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в 

Україні у разі отримання пропозицій від учасників Робочої групи. 

2. Держфінмоніторингу провести для суб’єктів державного фінансового 

моніторингу презентацію звіту за результатами проведення 

Держфінмоніторингом оцінки секторальної оцінки ризиків використання 

ринку нерухомості для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування 



розповсюдження зброї масового знищення в найкоротший термін після 

завершення її проведення. 

3. Звернути увагу, що відповідно до пункту 53 Плану заходів на 2017-

2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 601 від 30.07.2017 визначено граничний термін (I 

квартал 2019 року) проведення суб’єктами державного фінансового 

моніторингу оцінки ризиків використання суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення. 

 

 

Керівник Робочої групи          О.О. Глущенко  

 

 

Секретар Робочої групи                    В.І. Савчук  

 

 

ПОГОДЖЕНО  

 

Перший заступник Голови            І.М. Гаєвський  
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