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Про видачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 
ліцензій на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних 
паперів)

За результатами розгляду заяви ПРИВАТНОГО АК1(1 ОПЕРІІОІ О 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» про отримання 
ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) 
від 31.01.2018 № 16-0226/18 (вх. від 09.02.2018 № її 483) і документів, доданих 
до неї, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
пункту 1 частини другої етапі 6 та частин сьомої, восьмої, дванадцятої 
статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
підпунктів 9 та 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійсшос 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого 
Указом Президента України від 23.11,2011 № 1070, Переліку органів 
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.08.2015 № 609, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з надання фінансових послу]1 * * 4 (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07, і 2.2016 
№ 913, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, постановила:

1. Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (місцезнаходження: 39627,
Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б; код за
СДРГІОУ 25292831) ліцензії на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання послу] з
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факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями 
забезпечити внесення інформації про видачу ліцензій до Державного реєстру 
фінансових установ.

3. Плата за видачу ліцензій зараховується до місцевих бюджетів за кодом 
класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» із застосуванням 
відомчої ознаки «42», рахунок 33218896742219, МФО 831019, отримувач 
Кременчуцьке УК/Кременчуц р-н/22011800, ЄДРПОУ 37965887, банк 
отримувача ГУДКСУ у Полтавській області,

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії 
забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті ІІацкомфінпослуг 
у мережі Інтернет не пізніше наступного дня після прийняття рішення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена 
І Іацкомфінпослуг Залогова О.М.

Голова Комісії І. Паніко

Згідно з чинним законодавством 
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № /7 зас і дані ія
Комісії ВІД ....


