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ЄДРПОУ 39958803 

 

Свідоцтво серії ФК №654, реєстраційний номер 13103234 

згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.11.2015 року, №2712 

внесено до Державного реєстру фінансових установ 

  
Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків 

видана Національним банком України від 10.06.2016 року, №45 

            п/р 26508014595401 в ПАТ „АЛЬФА―БАНК” (Україна), МФО 300346 

 
 

НАКАЗ 
 
«30» липня 2019 року                                                                            № 00045  
місто Київ 
 
 
Про затвердження дії пілотного проекту ТОВ «Стармані» щодо надання останнім фінансових 
послуг з переказу коштів (прийому платежів) за допомогою платіжних терміналів на користь 
інших постачальників товарів та послуг (суб’єктів господарювання), відмінних від                               
ПрАТ «Київстар» 
 

З метою розширення діяльності ТОВ «Стармані», в частині здійснення переказів (прийому 
платежів) за допомогою платіжних терміналів останнього та за участю Внутрішньодержавної платіжної 
системи «FLASHPAY», учасником якої є ТОВ «Стармані», та з цією метою вивчення та проведення 
аналізу попиту на відповідному ринку фінансових послуг (надалі - Пілот),  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. На період дії Пілоту, здійснювати прийом платежів за допомогою наступних платіжних 

терміналів ТОВ «Стармані» також і на користь інших суб’єктів господарювання-кінцевих постачальників 

товарів та послуг, відмінних від ПрАТ «Київстар»:  

 

Серійний номер платіжного терміналу Адреса розташування платіжного терміналу 

1012906030 м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 13Б, ТРЦ «Магелан» (#1) 

1011906009 м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 13Б, ТРЦ «Магелан» (#2) 

1012006011 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53A, (Магазин (#1) 

1022906062 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53A (Магазин (#2) 

1022906093 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53A (Магазин (#3) 

1012006019 м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 14 (#1) 

1022906100 м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 14 (#2) 

1012006012 м. Київ, вул. Мельникова, 1Б (#1) 

1012906049 м. Київ, вул. Мельникова, 1Б (#2) 

1012006013 м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 4, ТЦ «Район» (#1) 

1012906032 м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 4, ТЦ «Район» (#2) 

1012006023 м. Київ, пр. Перемоги, 108/1 (#1) 

1022906060 м. Київ, пр. Перемоги, 108/1 (#2) 

1012906015 м. Київ, пр. Повітрофлотський 50/2 (#1) 

1012906045 м. Київ, пр. Повітрофлотський 50/2 (#2) 

 

2. Перелік кінцевих постачальників товарів та послуг, на користь яких ТОВ «Стармані» має 

право приймати платежі (готівку через платіжні термінали), а також встановлення обмежень щодо 

розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції) за надання вищезазначених фінансових 

послуг ТОВ «Стармані» погоджувати внутрішніми договірними документами ТОВ «Стармані» та                 

ВПС «FLASHPAY». 

3. З урахуванням п.2 цього Наказу, забезпечити належне інформування платників 

(користувачів/ініціаторів здійснення переказу) про розмір комісійної винагороди (плати за здійснення 

операції) безпосередньо до початку здійснення відповідної операції з переказу (прийому платежів), 

шляхом виведення такої інформації на екрані введення реквізитів платіжного терміналу. 
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4. Встановити наступний період дії Пілоту, визначеного цим Наказом:  

з 00 год.00 хв. «01 » серпня 2019 року  по 23 год.59 хв. «31» жовтня 2019 року. 

5. Наказ вступає в силу з 00 год.00 хв. «01» серпня 2019 року. 

 

 
Директор                                                                                                                      
ТОВ «СТАРМАНІ»                          (ПІДПИС, ПЕЧАТКА)                                                 С.А. Коптік 


