
НАЦIОНАЛЬНА KOMICIЯ, 
ЩО ЗДIЙСНЮ€ ДЕРЖАВНЕ РЕГУ JПОВАННЯ У СФЕР! РИНКШ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Киi'в 

Про вида чу ТОГЗЛ РИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
BIДПOBIДAJIЫIICTIO «ФIНФОРС» лiцензii' 

на провадження господарсько'~' дiяльностi з 

надання фiнансових послуr (крiм професiйно·i 

дiнлыюстi 1ш рш-IКу цiнних паперiв) 

№ 1i GC6 

За результатами розгляду заяви про отримання лiцензi"i на провадження 

господарськоi· дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм врофссiйно·1 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв) ТОВАРИСТВА З ОБМ~ЖЕI-101O 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНФОРС» вiд20.12.2017 №2017/ 12/20- 1 (вх . 

вiд 20.12.2017 № 11825/ФК) i документiв, доданих до не"i, вiдповiдно до пункту 
3 частини першо1 статтi 28 Закону Укра1ни «Про фiнансовi послуги та державнс 
рсгулювання ринкiв фiнансових послуr», пункту 1 частини друго·1 статтi 6 Тё 
частин сьомо1, восьмоi·, дванадцятоУ статтi 13 Закону Укра·1ни «1 lpo 
лi1~ензування видiв господарськоi· дiяльностi», пiдпунктiв 9 та 12 пункту 4 
Положення про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне ре1·у1 1юва1111я у 

сферi ринкiв фiнансових послуг, затверджено1·0 Указом Президента Укра·i11н 
вiд 23. l l .2011 № 1070, Перелiку ор1-анiв лiцензування, затвсрдже1ю1 ·0 

1юста1-ювою Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни вiд 05 .08.2015 № 609, Лiцензiйних 
умов провадження 1-осподарсько1 дiяльностi з на11ання фiнансових послуг (крiм 

професiйно1 дiялы-юстi на ринку цiнних папсрiв), затверджених постюювою 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 07.12.2016 No 913, 1 -lацiональнз ком : сiя , що 
здiйсшо€ державне регулювання у сфсрi ринкiв фiнансових 1юс: : у1 · . 
постановила: 

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДЛj lЬi IIC' t'JO 
«ФIНФОРС» (мiсцезнаходження: 01042, мiсто Ки1в, I -lово11ечсрський 11ро13уJ1ок, 
будинок 19/3, корпус 2, офiс 9; код за С)~РПОУ 41717584) .1 1iц~:11iю 11 "1 

11ровадження господарськоi" дiялыюстi з налання фiнансових 1юcJ t)'I' { крi :'-. 1 

11рофесiй110У J(iяльностi на ринку пiнних 1шпсрiв), а самс на 11а,1 (аIIш1 110 ... -.1 1\ : · 

факторv.н1'У. 
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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. Плата за видачу лiцензi'i зараховуЕ:ться до мiсцевих бюджетiв за 
кодом класифiкацi'i доходiв бюджету 22011800 «Плата за лiцензi'i та 

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 члена 
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 


