
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в 

системі ПВК/ФТ  

 

м. Київ, Держфінмоніторинг                                       25 жовтня 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., Панасенко Г.О.,     

Мовчун А.В., Синенко А.М., Неділько Л.С., Лис В.І., Васюк М.В.,             

Данькевич М.С., Гусак Н.М., Царевський О.В., Нестеровська З.В., Тринус О.В., 

Баранов Р.О.,  Любименко Т.В., Іваницький А.І.,  Мартинюк О.А., Комаров С.А., 

Ярема С.А., Корницький П.З., Бондаренко Д.А., Нестерук Р.А., Просяник В.А., 

Корнелюк М.В., Прянішніков Є.П.  

 

До питань порядку денного 

Перше питання 

 

Вступне слово. 

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України 

– Гаєвський І.М. 

 

Друге питання 

 

Презентація концепції проекту оновленої Методології національної 

оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. 

Доповідач: Директор Департаменту координації системи фінансового 

моніторингу  – Глущенко О.О. 

Заслухавши інформацію з другого питання денного, вирішено взяти до відома 

інформацію Держфінмоніторингу. 

 

Третє питання 

 

Представлення результатів проведеної Держфінмоніторингом 

секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансування тероризму. 

Доповідач: Заступник директора Департаменту-начальник відділу стратегії 

розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи 

фінансового моніторингу  – Савчук В.І.  



Заслухавши інформацію з третього питання денного, вирішено взяти до відома 

інформацію Держфінмоніторингу. 

 

Четверте питання 

 

Різне. 

Доповідачі: Члени Робочої групи. 

Вирішено: 

1. Підтримати концепцію проекту оновленої Методології національної 

оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. 

2. Держфінмоніторингу направити проект оновленої Методології 

національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в 

Україні до Міністерства фінансів України на погодження. 

3. Держфінмоніторингу, після погодження Методології Міністерством 

фінансів України, оприлюднити її серед усіх учасників Робочої групи. 

4. Взяти за основу результати проведеної Держфінмоніторингом 

секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму 

при проведенні іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу 

секторальних оцінок ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму. 

5. Держфінмоніторингу оприлюднити результати проведеної 

Держфінмоніторингом секторальної оцінки ризиків використання ринку 

нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

та фінансування тероризму серед зацікавлених державних органів. 

6. Суб’єктам державного фінансового моніторингу провести секторальні 

оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

та фінансування тероризму (строк виконання – І квартал 2019 року). 

 

П’яте питання 

 

Підведення підсумків. 

Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу – 

Глущенко О.О. 

 

 

Керівник Робочої групи          О.О. Глущенко  

 

 

Секретар Робочої групи                    В.І. Савчук  

 

 

ПОГОДЖЕНО  

 

Перший заступник Голови            І.М. Гаєвський  

 

 


