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2.

Департаменту регулювання та нагляду за фiнансовими компанiями

забезпечити внесения iнформацii' про видачу лiцензii' до Державного реЕ:стру
фiнансових установ.

3.
кодом
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сертифiкати, що сплачуЕ:ться лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi»,

символ звiтностi 896, вiдомча ознака 42, рахунок 33215896742007, УК у
Печер .р-нi/Печерс.р-н/22011800,
€ДРПОУ
38004897, банк отримувача
ГУДКСУ у м.КиЕ:вi, МФО

820019.

4. Управлiнню забезпечення дiяльностi Голови та членiв Koмici'i
забезпечити оприлюднення рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг

у мережi

Iнтернет не

пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийнятгя

р1шення.

5. Контроль за виконанням

розпорядження

покласти

на
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Нацкомфiнпослуг ЗалЕ:това О.М.

Голова Koмicii'

З1 ·iд110 ·з чинним законодавством

вiююniлно цо колtтiаш,1юго рiшення Koмicii'

1.

Пашко

Протокол № { f!J; засiдан нs1
Koмici·i вiд !ivl.1olv. j!J/?f

