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Про запрошення на засідання 
Комітету з питань нагляду та 
регулювання діяльності ринків 
небанківських фінансових послуг
Національного банку України 

Національний банк України запрошує уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАКІ КРЕДИТ” (далі – ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ”) на 
засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських 
фінансових послуг Національного банку України (далі – Комітет), на якому буде розглянуто 
питання щодо відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на 
надання послуг з факторингу, виданої ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ”, у зв’язку із ненаданням 
небанківською фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня 
отримання ліцензії1.

Засідання Комітету відбудеться 09.09.2022 об 11:00 дистанційно за допомогою 
аудіовізуального зв’язку Zoom.

Надаємо посилання та реквізити для входу в конференцію Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82459456085?pwd=UXJGN1lLTEpOK0YvdWhMK0gyZVFSQ

T09;
ідентифікатор конференції: 824 5945 6085;
код допуску: 271599.
Для участі в засіданні Комітету керівнику/уповноваженому представнику ТОВ “ЛАКІ 

КРЕДИТ” необхідно увійти до конференції Zoom 09.09.2022 не пізніше, ніж о 10:15, та 
пред’явити засобами відеозв’язку документ, що посвідчує його особу. Особам, яких 
неможливо ідентифікувати, буде відмовлено у підключенні до трансляції засідання Комітету.

У разі участі в засіданні представника (представників) необхідно додатково надіслати 
на електронну адресу Yurii.Lavryk@bank.gov.ua його (їх) прізвище, ім’я, по батькові, 
контактний телефон, адресу електронної пошти, а також додати скан-копію паспорта та 
довіреності. 

1 відповідно до пункту 9 частини першої статті 381 Закону України “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”
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У разі неможливості взяти участь у засіданні Комітету у зазначену дату, просимо 
повідомити завчасно.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Заступник начальника управління
ліцензування фінансових компаній
Департаменту ліцензування
Національного банку України Юрій ЛАВРИК
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