ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЗВІТ
за 2017 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(подається до 30 січня року, наступного за звітним)

Розділ І
Кількість:
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Усього
виданих ліцензій усього
334
1275
366
206
2181
юридичним особам
334
1275
366
206
2181
фізичним особам – підприємцям переоформлених ліцензій
360*
0
0
0
360*
анульованих ліцензій
42
130
90
77
339
недійсних ліцензій
рішень про залишення заяви про 127
404
52
58
641
отримання ліцензії без розгляду
рішень про відмову у видачі
167
528
160
70
925
ліцензії
переоформлених ліцензій на ім’я спадкоємця з дати набуття ним
такого права
* Відповідно до частини третьої та четвертої статті 8 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), у разі зміни назви виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета
такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності.
Органи ліцензування актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців. Інформація по окремим фінансовим установам
актуалізована на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 162 «Про
актуалізацію інформації в Державному реєстрі фінансових установ щодо діючих ліцензій
деяких фінансових установ, у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню».
Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 21 Закону ліцензії, види
господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється
органом ліцензування у триденний строк безкоштовно. Ліцензії окремим фінансовим
установам переоформлені на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163
«Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню».

2

Розділ ІІ
Прізвище, ім’я, по батькові
керівника структурного
Контактний
підрозділу,
Посада
номер
Електронна адреса
відповідального за
телефону
ліцензування
Заступник директора
департаменту страхового
регулювання та нагляду начальник відділу
ліцензування та
Кошова Ірина Борисівна дозвільних процедур
235-13-10 i_koshova@nfp.gov.ua
Заступник начальника
управління - начальник
відділу ліцензування та
дозвільних процедур
Управління регулювання
та нагляду за установами
накопичувального
пенсійного забезпечення
та управителів ФФБ та
Хоружа Ірина Леонідівна ФОН
234-31-94 i_khoruzha@nfp.gov.ua
Директор
департаменту регулювання
Невінчаний Ігор
та нагляду за кредитними
Сергійович
установами
235-08-50 i_nevinchany@nfp.gov.ua
Директор
департаменту регулювання
ПавленкоГалина
та нагляду за фінансовими
Флоріанівна
компаніями
590-57-24 g_pavlenko@nfp.gov.ua

