
                       
 

11 травня 2017 року                 м. Київ 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

VAB Лізинг однією з перших серед українських лізингових компаній отримала 

безстрокову Ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу 

 

 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 квітня 2017 року 

№1208 прийнято рішення щодо видачі безстрокової ліцензії на 

надання послуг з фінансового лізингу VAB Лізинг. 

 

VAB Лізинг стала однією з перших серед українських 

лізингових компаній, яка, на виконання вимог Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та  Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) - затверджених постановою КМУ від 

07 грудня 2016 року №913, отримала безстрокову Ліцензію на надання послуг з 

фінансового лізингу. 

 

«Наша Компанія веде свою діяльність виключно в рамках правового поля та 

відповідає усім вимогам українського законодавства. Зміни, які запроваджені в Ліцензійних 

умовах, направлені на зміцнення прозорості та відкритості в діяльності лізингових компаній, 

а також на посилення захисту прав Лізингоодержувачів, як споживачів цієї фінансової 

послуги», - розповідає Людмила Золотарьова, Генеральний директор VAB Лізинг. 

 

«VAB Лізинг, як і завжди, пропонує своїм Клієнтам вигідні та прозорі умови 

фінансування, а лізингові програми в рамках партнерства з автовиробниками 

перетворюють придбання нового автомобіля не лише на задоволення, а й на вигідне 

капіталовкладення», - додає експерт.   

 

Довідкова інформація 

 

VAB Лізинг зареєстровано в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги 

фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів), а також оперативний 

лізинг легкових автомобілів, лізингові послуги з сервісом юридичним і фізичним особам, 

прокат автомобілів, trade-in, лізинг БУ автомобілів. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35 

350 000 грн. 

 



 

                       
 

11 мая 2017 года             г. Киев 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

VAB Лизинг одной из первых среди украинских лизинговых компаний получила 

бессрочную Лицензию на предоставление услуг финансового лизинга 

 

 

 

Распоряжением Нацкомфинуслуг от 20 апреля 2017 года 

№1208 принято решение относительно выдачи бессрочной 

лицензии на предоставление услуг финансового лизинга VAB 

Лизинг. 

 

VAB Лизинг стала одной из первых среди украинских 

лизинговых компаний, которая, на выполнение требований Закона 

Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и Лицензионных условий 

осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), утвержденных постановлением 

КМУ от 07 декабря 2016 года №913, получила бессрочную Лицензию на предоставление 

услуг финансового лизинга 

 

"Наша Компания ведёт свою деятельность исключительно в рамках правового поля 

и соответствует всем требованиям украинского законодательства. Изменения, которые 

введены в Лицензионных условиях, направлены на укрепление прозрачности и открытости 

в деятельности лизинговых компаний, а также на усиление защиты прав 

Лизингополучателей, как потребителей этой финансовой услуги", - рассказывает Людмила 

Золотарёва, Генеральный директор VAB Лизинг. 

 

"VAB Лизинг, как и всегда, предлагает своим Клиентам выгодные и прозрачные 

условия финансирования, а лизинговые программы в рамках партнёрства с 

автопроизводителями превращают приобретение нового автомобиля не только в 

удовольствие, но и в выгодное капиталовложение", - добавляет эксперт 

 

Справочная информация  

VAB Лизинг зарегистрирована в ноябре 2005 года. VAB Лизинг предоставляет услуги 

финансового лизинга транспорта (легковых и грузовых автомобилей), оборудования, а 

также оперативный лизинг легковых автомобилей, лизинговые услуги с сервисом 

юридическим и физическим лицам, прокат автомобилей, trade-in, лизинг БУ автомобилей. 

Уставный фонд VAB Лизинг составляет 35 350 000 грн. 


