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Пlэо видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
В],ДПОВIДr',ЛЬНIСТЮ <,lАМIНА-ЛIЗИНГ ГРУП))
лirцензii на lIроваджен}uI господарськоi дiяльностi з
надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi
дi;rльнос,гi H:r ринку цiнних, паперiвj

За результатаIчм розгляду заяви товАрИствА З оБмЕжЕноЮ
вltдповIдильнIСТК) кАМIFIА_лIзИнг груПD про отримання лiцензii на
провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
прlофесiйноi дiяльнос,гi на ринку цiнних паперiв) вi,ц 28.12.20l8 Ns l
(в.к.ЛЬп4094 вiд28.I2.201s) i документiв, доданих дО ttеi, вiдповiдно до
пу,нкту 3 частини першоi cTaTTi 28 Закону Украiни *Про ф.iнансовi .ro.ny., ,u
державне ]]егулювання ринкiв фiнансових послуг>), пункту 1 частини другот
cTaTTi б та частин CbOIt[oT, BocbMoi, дванадцятоi cTaTTi 13 Закону Украiни uirро
лiцензуван.ня видiв господарськоi дiяльностi>>, пiдпунктiв 9 та |2 пункту 4
положенняt про. Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне реryлювання у
"Ё,|1 ринк:iв фiнансових послуг, затвердженого Указом ПфезЙента Украiни
вiд 23,11,2011 J\b l070, ПерелiкУ органiв лiцензуванtiя, затвердженого
постановокr Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 05.08.20i5 Nl 609, Лiцензiйних
умоВ провадження госшодарськоi дiяльностi з надання фiнанLсових послуг (KpiM
професiйноI дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою
Кабiнету I\{iHicTpiB Украiни вiд 07. 12.20|6 J,{s 91З, Нацiональна комiсiя, щоздiйснюс державIIе регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
постановиJIа:

l. Еlидати ТоRАРИсТВУ З оБМЕЖЕноЮ ВIДIIоВIДАЛЬНIсТЮ(АМIНА-лtзинГ 
. ГРУП)) (мiсцезнаходження: 0100zt, MicTo Киiв,

вуJIиця Крутий Узвiз, будинок бl2А; Код за едрпоУ 425l)6056) лiцензiю напрOвадження господарсъкоi дiяльностi з надання фiнанс,свих послуг (KpiM
професiйноf дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання послуг з
фirrансового лiзингу.

_ 2, Ще,партаменту реryлювання та нагляду за фiнансOвими компанiями
забезпечити. внесення iнформацiт про видачу лiчензii iо Рес,стру ооiб, якi не е
фirтансовими установ€Lм_и, aJIe мають право надавати oKpeMi фiнансовi послуги.



з, тоВ (АМII{;\-шзинГ ГРУП) здiйснити плату за видачу лiцензii, у
розмiрi l 921 грн за пiцензiю, визначену в пунктi 1 цьогсl розпорядженIlя, не
пiзнiше десяти робочих днiв з дня оприлюднення цього розпорядження на
офiцiйному ве6-сайтi Нацкомфiнпослуг у мережi IнтЁрнет за такими
реквiзитапли:

код класифiкацi,i доходiв бюджетУ 22011800 <Гh,ата за лiцензiТ та
сертифiка:ги, що сплачу€ться лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi> iз
зilстосуваrlням вiдомчоi ознаки <<42>>:

рахунок 34З 1 1 89604257 9;
МФ() 899998;
отри мувач УК у Печер.р-нi/Печерс.р -н/220 l 1 800;
еДР]ПОУ 38004897;
банк отримувача Кщначейство Украiни (ЕАП).
тоВ кАМIНА_JIIзинГ ГРУПD може поiнформуватlа Нацкомфiнпослуг

пlэо здiйснення оплати за видачу лiцензii листом (у довiльнiй формi) ,u чдр"rу
Нацкомфiнпослуг: 01001, м. КиiЪ, ВУЛ. Б. Грiнченка, З, аrбо через офiuiЙниi
iнтернет-сайт Нацкомфiнпослуг рубрикlл <<Електронrtа вЪасмодiя>
<<Ilовiдомиtти про сплату за лiцензiю>) електроЕна uдр."u 1i.pnse@nfp.gov.ua.

4. )/правлiнню забезпечення дiяльностi Голови та членiв KoMiciT
забезпечИт,и оприJIюдненнЯ рiшеннЯ на офiцiйному веб-сай:гi Наuкомфiнпослуг
у. Mepeжi IHTepHeT не пiзнiше наступною робочого дня пiсля прийняття
рlшення.

5. I(онтроль за виконанням розпорядженпя п(}класти на члена
Нrацкомфiгrпослуг Зшlе,това О.М.

го.пова koluricii I. Пашко

Згiдно з чинним законодавOтвом
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