
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в 

системі ПВК/ФТ  

 

м. Київ, Держфінмоніторинг                                       26 червня 2019 року 

 

 Засідання проводив директор Департаменту координації системи 

фінансового моніторингу Глущенко О.О. 

 

Присутні: Глущенко О.О., Савчук В.І., Мовчун А.В., Неділько Л.С., Лис В.І., 

Береза І.В., Царевський О.В., Мисюра О.П., Криницька Т.С., Гурбич О.І.,       

Ястреб Д.А., Оборська Т.С., Макуха Л.М., Яланський С.І. 

 

До питань Порядку денного 

 

Перше питання 

 Вступне слово. 

 

Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу  – 

Глущенко О.О. 

 

Друге питання 

Представлення Звіту про оцінку ризиків відмивання коштів та 

фінансування тероризму у фінансово-банківському секторі України. 

Доповідачі: представник Національного банку України  

 

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого питання 

порядку денного, вирішено: 

2.1. Взяти до відома інформацію Національного банку України та за основу 

Звіт про оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму у 

фінансово-банківському секторі України.  

 

Третє питання 

Представлення результатів проведеної Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку України секторальної оцінки ризиків 

використання учасників фондового ринку для легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. 

Доповідачі: представник Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України 

 

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання 

порядку денного, вирішено: 



3.1. Взяти до відома інформацію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України та за основу результати проведеної секторальної 

оцінки ризиків використання учасників фондового ринку для легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування 

тероризму. 

 

Четверте питання 

Представлення Звіту за результатами секторальної оцінки ризиків 

використання ринків небанківських фінансових послуг для легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування 

тероризму. 

Доповідачі: представник Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання 

порядку денного, вирішено: 

4.1. Взяти до відома інформацію Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових та за основу Звіт за 

результатами секторальної оцінки ризиків використання ринків небанківських 

фінансових послуг для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом і фінансування тероризму. 

 

П’яте питання 

Представлення Звіту за результатами оцінки ризиків використання 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу – сектору правових послуг 

для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансування тероризму. 

Доповідачі: представник Міністерства юстиції України. 

 

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з п’ятого питання 

порядку денного, вирішено: 

5.1. Взяти до відома інформацію Міністерства юстиції України та за основу 

Звіт за результатами оцінки ризиків використання суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу – сектору правових послуг для легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. 

Шосте питання 

Різне. 

Доповідачі: учасники Робочої групи. 

 

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з шостого питання 

порядку денного, вирішено: 

6.1. Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерству інфраструктури України завершити проведення 



секторальних оцінок ризиків та надати до 10.07.2019 року Держфінмоніторингу 

результати їх проведення.  

6.2. Врахувати при підготовці додаткових матеріалів до проведених 

секторальних оцінок ризиків: 

- обов’язковість коментарів до середньогрупових показників оцінок 

(факторів середовища загроз ВК/ФТ, вразливостей та наслідків прояву ризиків) 

при проведенні якісно-скорингового оцінювання секторальних ризиків ВК/ФТ; 

- зазначення переліку заходів, які пропонується вжити з метою мінімізації  

виявлених ризиків відповідного сектору; 

- проведення оцінки ризику використання різних видів юридичних осіб 

(організаційно-правових форм господарювання) – клієнтів СПФМ у проведенні 

через них операцій із ВК/ФТ; 

- обов’язковість заповнення шаблону для збору даних, який заповнює 

кожний СДФМ з урахуванням свого сектору (піднаглядних йому видів СПФМ), 

згідно з додатком 3 Методики. 

6.3. Поінформувати Держфінмоніторинг про прийняте рішення щодо 

доопрацювання представлених секторальних оцінок ризиків.  

6.4. Наголосити на необхідності присутності представників Міністерства 

фінансів України та Міністерства інфраструктури України на засіданнях Робочої 

групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ. 
 

Сьоме питання 

Підведення підсумків. 

 
 

 

 

 

Керівник Робочої групи               О.О. Глущенко  

 

 

Секретар Робочої групи                         В.І. Савчук  

 

 

ПОГОДЖЕНО  

 

 

Перший заступник Голови                І.М. Гаєвський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


