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Про
видачу
ТОВАРИСТВУ
3
ОБМВЖЕНОЮ
ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ
«С1МПЛ МАШ» лщензи на провадження
господарськоУ
дуальности
з
надання
фшансових послуг (кргм професШноУ
диялыюс'п на ринку щнних nanepie)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ «С1МГ1Л МАШ» про отримання лщензи на
провадження господарськоУ дгяльноеп з надання фшансових послуг (кр1м
професШноУ /пял вноси па ринку цшних n a n e p i B ) вщ 19.05.2017 № 19/05/17-1
(вх. вщ 19.05.2017 №» 4342/ФК) i документа, доданих до неУ,вщновщно до
пункту 3 частики першоУ стагп 28 Закону УкраУни «Про финансов! посдуги та
державке регулювання ринюв фшансових послуг», пункту 1 частили другоУ
стати Ь та частик сьомоУ, восьмо!*, дванадцятоУ стагп 13 Закону УкраУни «Про
л!цензування видцв господарськоУ д1яльност!», подпункта 9 та 12 пункту 4
Положения про Нащональну KOMiciio, що здшешое державне регулювання у
сфер! риикгз фшансових послуг, затвердженого Указом Президента УкраУни
вщ 23.11.2011 № 1070, Перед шу opraniB лщензування, затвердженого
постановок) Кабшету M i i i i c x p i B УкраУни вщ 05.08.2015 № 609, Лщензшних
умов провадження господарськоУ дцяльносн з надання фшансових послуг (кр1м
професШноУ ддяльносД на ринку щнних n a n e p i B ) , затверджених постановок)
Кабшету MinicTptB УкраУни вщ 07.12.2016 № 913, Национальна комЫя, що
здшенюе державне регулювання у сфер1 ршдав фшансових послуг,
постановила:
Г
• 1. Видати ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ
«С1МПД МАН1» (мюцезнаходження: 04119, Micro КиУв, вулиця Дорогожицька,
будинок 1,’ оф 1С 807; код за СДРПОУ 40117839) лщензто на провадження
господарськоУ дцядвноси з надання фшансових послуг (кр!м професШноУ
Д1яльиосн на ринку щнних nanepiB), а саме па надання к о п т в у позику, в тому
числи i на умовах фшансового кредиту.

2. .Департаменту peryj новация та нагл яду за паданиям фшансових
послу г фтансовими компаниями забешечити внесения шформадш про нида чу
лщеизй'до Державного реестру фшансових устаиоп.
3. Плата за видачу лщешйУ зараховуеться до м'юневих бюджет;в за
кодом класифжашУ дох од in бюджету 22011800 «Пд'ата за лiucnniV за
сертификата, т о снлачусться дщетиатами за спецем уийеиенпя дЬыыюсп» з
застосуванпям вщомчоУ «знаки «42», рахупок 332128967420] ] , МФО 82Ду
отримувач УК у Шевчеп.р-1п/Шсвчепк,р-н/2201 1800, СДРПОУ 37995466, бани
отримувача Головне упрашшшя ДержавноУ казначейськоУ служб и У краз пи у
м. Киеве
4.
Оргашзацшно-розиорядчому
департаменту
чабезпечити
оприлюдпенпя рУтеипя на офщшному веб-сайт! f 1ацкомфншослуг у мереж!
1итерпст нс шзнние настушшго робочого дня шеля нрийняття р!]исния.
5. Контроль за виконанням розпориджепня нокласти на члшш
Нацкомфпшослуг Залсгова О.М.
Голова Комки
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