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llовцомляемо, Iц0 11.06.202l KoMiTeT з питань нагляду та реryлювання дiяльностi
ринкЬ небанкЬськ.lх фiнансових послц прийняврiпlення про видачу,Щержавнй iнновацйнiй
фiнансово-lредитнй ycTaHoBi лiцензiri на провадження дiяльностi з надання фiнансовиi
послуг, а саме на надання послуг з фiнансовою лЬинry.

,Щодатково звертаемо раry що l7.04.2021 набрало чинностi Положення про вимоги до
струкгури власностi надавачЬ фiнансових посл)д, затверджене постановою Правлiння
Нацiональною банку Уlраlrrи вiд 14.04.202l J\b 30 (далi * Положення).

В[дповiдно до пункry 2 постанови Правлiння Нацiон:л.льного банку Уlраrhи вiд
14.04.202l Ns 30 надавачi фiнансових посл}г протягом двох мiсяцЬ з дня набрання чинностi
цiею постановою повиннi подати до НацЬнальною банку Уrраihи документи про струкгуру
власностi фазом Ь описом заходЬ щодо приведення своеТструкгури власностiу вiдповiднiсть
До ВИмог Положення або письмовим запевненням про вiцповiднiсть п< струкгури власностi
вимогам Положення).

KpiM тоm, надавачi фiнансовиХ послуг повиннi повiдомляти про змiни у cTpyкTypi
власностi у випадках, передбачених Положенням .

.Щодаток: витяг з Реестру осб, якi не е фiнансовими установап,rи, ilJle мають право
надавати olpeMi фiнансовi посJцди, на l арк
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Повiдомляемо, Iц0 11.06.2021 KoMiTeT з питань нагляду та реryJIювання дiяльностi
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бirч".о"о_кредитнй ycTaHoBi лiцензir' нЪ провадження дiяльностi з надання фiнансовиi
послуг, а саме на надання посJIуг з фiнансовою льинry.

Додатково звертаемо увац, що l7.04.202l нафало чинностi Положення про вимоги до
струкгури власностi надавачiв фiнансових посJцг, затверджене постановою Правлiння
Нацiональною банку Уlраlrrи вiц 14.04.202l N9 30 (д-i - Положення).

Вiдповiдно до пункry 2 постанови Правлiння Нацiон.tльною банку Уrраr&rи вц
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KpiM тою, надавачi фiнансових послуг повиннi повiцомляти про змiни у cTpyкTypi
власностi у випадйь передбачених Положенням.
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