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НАЦ1 ОПАЛЬНА КОШ С1Я,
идо з д ш с н ю е ДЕРЖАНИЕ РЕГУЛЮ ВАННЯ у СФЕР!. РИНКГВ
Ф 1Н.АНСОВИХ НОС Л УI"

РОЗИОРЯДЖЕННЯ
3/. О £ 2 0 * 8 _______ _

м. Ките

№ __

Про видачу ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ
«С1МПЛ
МАШ»

лщензш

на

проваджения

господарсько!

Д1ял.ыгост1 з надання фшансових нослуг (icpiM
профессию! /дяльносЛ на ринку цшних
паиер1в)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «С1МПЛ МАШ» про отримання лщензш на
проваджения господарсько! д1яльностз з надання фшансових нослуг (icpiivi
професшио! д1яльност1 на ринку цшних nariepiB) вщ 15.05.2018 № 15/05/18-1
(вх. вщ 17.05.2018 № П 1733) i докуметтв, доданих до неТ, в1дпов1дно до
пункту 3 частили першо! стати 28 Закону Украши «Про фшансов! послужи та
державне регулювання ринюв ф1нансових нослуг», пункту 1 чаетини другоТ
стати 6 та частин сьомо!, восьмо’!, дванадцято! стати 13 Закону Украши «11ро
л1цензування вид1в господарсько! д1яльност1», шдпушспв 9 та 12 пункту 4
Положения про Нацюнальну K O M iciio, що зд1йснюе державне регулювання у
сфер1 ринюв фшансових послуг, затвердженого Указом Президента Укра!пи
вщ 23.11.2011 № 1070, Перелшу орган!в л1цензування, затвердженого
постановок) Кабшету М1н1стр1в УкраТни в!д 05.08.2015 № 609, Лщензшних
умов проваджения господарсько! д!ялыюсп з надання фшансових послуг (icpiivi
професшно! д1яльнос'П на ринку цшних папер1в), затверджених постановок)
Кабшету MinicrpiB Украши в1д 07.12.2016 № 913, Нацюнальна K O M icia, що
здшснюе державне регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг,
постановила:
1.
Видати ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛМ1ICTIO
«С.1МПЛ МАН1» (мiсцезнаходження: 041 19, Micro Ки!в, вулидя Дорогожицька,
будинок 1, офю 807; код за ОДРПОУ 401 17839) (далi ■ Товариство) jiiне11чiУна
проваджения господарсько! ддяльност! з надання ф!нансових послуг (icpi.M
професшно! д1яльнос'п на ринку ц1нних напер!в), а саме на: надання гарантий
та поручительств; надання послуг з факторингу.
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2. Департаменту регул ювання та нагл яду за фшансовими компаниями
забезиечити внесения шформацп про видачу лщеизш до Державного реестру
фшанеових установ.
3. Уовариству здшсиити плату за видачу лщеизш у po3Mipi I 762 грн за
кожиу jiiucnaiio, визначену в пункт! 1 цього розпоряджения, не шзншпе десяти
робочих дни в з дня опрюподнення цього розпоряджения на офщшному веб
сайт! Нацкомфпшослуг у мереж1 Интернет за такими реюпзитами:
код класифпсацп дохсццв бюджету 22011800 «Плата за лщензп та
сёртифпсатн, що сплачуеться лщепгпатами за мюцем здшснення д1яльност1» i3
застосувампям видом чоУ озпаки «42»;
рахунок 33212896742011;
МФО 820019;
о.тримувач УК у Шевчеп.р~ш/111евченк.р-н/22011800;
ОДР1 10У 37995466;
банк отримувача 1 УДКСУ у м. Кисли.
Говариство може пошформувати Нацкомфпшослуг про здшснення
оплати за видачу лщеизш листом (у довшыпй формф на адресу
Нацкомфпшослуг: 01001, м. Кшв, вул. Б. Гршчсшса, 3, або через офщшний
iiпер! ier-сай'г Нацкомфпшослуг рубрики «Електронна взаемоддя»
«Повщомити про оплату за лщеызпо» електронна адреса Hcense@nfp.gov.ua.
4. Унравл1ш!ю забезпечеиня дншьнос'п Полови та членив KoMicii
забезиечити оирилгодпепшя рпнення на офщшному веб-сайт! Нацкомфпшослуг
у мереж! (птерпет не шзипшс наступного дня шсля прийнятгя рпнення,
5. Контроль за викопанням розпоряджения покласти на члена
11ацкомфшпослуг Залетова О.М.
I. Пашко

Згчд]to з чишшм закоподавством
шдпошдно до KOJicrianbiioro ранения KoMiciV
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