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Про розгляд запиту 
 

 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит1 щодо 
Про надання фінансової звітності ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" за 2013-

2021 роки та повідомляє про таке. 
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.  

Національний банк відповідно до вимог пункту 7 розділу ІІ Прикінцевих положень 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” № 79-ІХ 

від 12.09.2019 (далі – Закон № 79-ІХ), уповноважений як правонаступник Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
здійснювати повноваження та виконувати функції з державного регулювання та нагляду 

у сфері ринків фінансових послуг, починаючи з 01.07.2020 та в межах повноважень, 
встановлених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги). Повноваження Національного 
банку у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг 
визначено статтею 28 Закону.  

Відповідно до пункту 9 розділу II Прикінцевих положень Закону № 79-ІХ 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (далі – Нацкомфінпослуг) до 1 липня 2020 року передала Національному банку в 
межах повноважень, встановлених Законом про фінансові послуги, в упорядкованому 
стані документи, звіти, відомості, повідомлення, іншу інформацію (крім справ з особового 

складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, 
включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових 

установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Нацкомфінпослуг 
станом на 1 липня 2020 року. Документи, які мали бути передані до державних архівних 
установ, передавалися Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. 

Враховуючи викладене, Національний банк вбачає за можливе надати подану в 
електронній формі ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", фінансову звітність, в 

форматі EXCEL за період з 01.01.18 – 31.03.21 року відповідно до Порядку надання 
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звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами 
публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають 
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або 

Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого 
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 24.10.2017 № 1294/31162, в електронній формі з дотриманням вимог 

Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про 
електронні довірчі послуги”. 

 
 
 
 

 

Директор Департаменту нагляду 
за ринком небанківських фінансових послуг                       Ольга МАКСИМЧУК 
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