ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ
1. Повне найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"
2. Ідентифікаційний код фінансової установи:
41053106
3. Місцезнаходження фінансової установи:
Код території за КОАТУУ: 8038000000
Адреса: 04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, БУДИНОК 160, КОРПУС Б
4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
5. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
5.1. Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менше 10% відсотків
статутного капіталу фінансової установи:
- Приватне підприємство «ДОВЄРІЄ» (код за ЄДРПОУ 36982849, місце знаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, буд. 22).
- Приватне підприємство «ІТ КОНСАЛТІНГ» (код за ЄДРПОУ 39008342, місце знаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, буд. 22).
5.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи, що становить не менш як
10 відсотків статутного капіталу заявника:
Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи відсутні.
5.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками
фінансової установи (які володіють часткою), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової
установи)
- Приватне підприємство «ДОВЄРІЄ» (код за ЄДРПОУ 36982849, місце знаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, буд. 22).
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА.
- Приватне підприємство «ІТ КОНСАЛТІНГ» (код за ЄДРПОУ 39008342, місце знаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, буд. 22).
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИСЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
6. Кількість часток у статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого
органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків:
6.1. Членам виконавчого органу не належать частки у статутному капіталі фінансової установи.
6.2. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків:
- Приватне підприємство «ДОВЄРІЄ» (код за ЄДРПОУ 36982849).
- Приватне підприємство «ІТ КОНСАЛТІНГ» (код за ЄДРПОУ 39008342).
7. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
7.1. У відповідності до статутних документів, наглядова рада не створювалась як орган управління фінансової установи.
7.2. Виконавчим органом фінансової установи є директор (керівник фінансової установи) - Смірнов Олексій
Володимирович.
8. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
№
Дата та
Види
Місцезнаходження
Телефон, Прізвище,
з/п
Повне найменування
номер
Код за
фінансових
відокремленого
ім’я по батькові і
відокремленого
рішення
ЄДРПОУ
послуг, які
підрозділу (поштовий
найменування посади
підрозділу
про
може
індекс, область, район,
керівника
створення
надавати
населений пункт, район
відокремленого
відокремле
відокремлен
населеного пункту (за
підрозділу
ного
ий
наявності), вулиця,
підрозділу
підрозділ
номер будинку, номер
корпусу (за наявності),
номер офіса (квартири)
(за наявності)
1
надання
02096, м. Київ,
+38(098)1028128,
ВІДДІЛЕННЯ
№3 13.06.2017,
41397903
ТОВАРИСТВА
З протокол
коштів
у вул. Привокзальна, буд.3 Смірнов
Олексій
ОБМЕЖЕНОЮ
№4
позику,
в
Володимирович,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
тому числі і
директор
«ЦЕНТРОКРЕДИТ»
на умовах
підприємства
фінансового
кредиту
2
надання
65111
ОДЕСЬКА +38(098)1028128,
ВІДДІЛЕННЯ
№54 13.11.2017,
41736832
ТОВАРИСТВА
З протокол
коштів
у ОБЛАСТЬ,
МІСТО Смірнов
Олексій
ОБМЕЖЕНОЮ
№7
позику,
в ОДЕСА,
ГЕНЕРАЛА Володимирович,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
тому числі і БОЧАРОВА
КУТ директор
«ЦЕНТРОКРЕДИТ»
на умовах ПРОСПЕКТ
підприємства
фінансового ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,
кредиту
буд.112

3

4

65007, Одеська обл., +38(098)1028128,
місто
Одеса, Смірнов
Олексій
Приморський
район, Володимирович,
ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬК директор
А
підприємства
95/ПРЕОБРАЖЕНСЬКА
79
41758699
03179,
м.Київ, +38(098)1028128,
ВІДДІЛЕННЯ
№84 20.11.2017,
ТОВАРИСТВА
З протокол
Святошинський район, Смірнов
Олексій
ОБМЕЖЕНОЮ
№8
НА
РОЗІ
ВУЛИЦЬ Володимирович,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АКАДЕМІКА
директор
«ЦЕНТРОКРЕДИТ»
ЄФРЕМОВА
ТА підприємства
АКАДЕМІКА
ВЕРНАДСЬКОГО
ДО
ПРОСПЕКТУ
АКАДЕМІКА
ПАЛЛАДІНА
Режим робочого часу відокремлених підрозділів (відділень Товариства): пн-пт: з 08.00-20.00, сб-нд: з 10.00-19.00, перерва
з 13.00-14.00.
9. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
9.1. Ліцензія на здійснення господарської діяльності на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія та
номер відсутні, розпорядження про видачу ліцензії №2209 від 01.06.2017 року, тимчасового зупинення дії ліцензії не
застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна.
9.2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФK №872 від 21.03.2017, видане Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, анулювання та припинення дії свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи не застосовувалось.
10. Ціни/тарифи фінансових послуг:
10.1. Ціни та тарифи фінансових послуг визначаються у відповідності від обраних клієнтом програм, згідно яких останній
бажає отримати фінансові послуги.
11. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової
установи:
11.1. Провадження справи про банкрутство по відношенню до фінансової установи не порушувалось.
11.2. По відношенню до фінансової установи процедура санації не відкривалась.
12. Рішення про ліквідацію фінансової установи:
12.1. Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось.
13. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
13.1. Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається у зв’язку з тим, що фінансова установа не
створена у формі акціонерного товариства.
14. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що
виникають у процесі надання фінансової послуги:
14.1. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають
у процесі надання фінансової послуги здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
15. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону
тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
15.1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3; телефон (044) 234-39-46
15.2. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174;
телефон (044) 528-94-38, (044) 528-92-44
16. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими
фінансовими установами.
16.1. Фінансова установа не надає та не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
ВІДДІЛЕННЯ
№57
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОКРЕДИТ»

13.11.2017,
протокол
№7

41736869

надання
коштів
у
позику,
в
тому числі і
на умовах
фінансового
кредиту
надання
коштів
у
позику,
в
тому числі і
на умовах
фінансового
кредиту

