Розкриття інформації
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ
Повне найменування, ідентифікаційний
код та місцезнаходження фінансової
установи
(ч.4 ст.12-1 Закону)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ»
Код території за КОАТУУ 8038200000
Ідентифікаційний код 35310044
Україна, 01024, місто Київ, Печерський
район, вулиця Велика Васильківська,
будинок 39, літера А

Відомості про державну реєстрацію
особи, яка надає фінансові послуги
(підп. в п.1 ч.2 ст.12 Закону)

Зареєстроване 26.07.2007р.
Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією
Дата запису: 26.07.2007 Номер запису:
10701020000029198

Інформація щодо включення фінансової
установи до відповідного державного
реєстру фінансових установ
(підп. г п.1 ч.2 ст.12 Закону)

ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
включене до державного реєстру
фінансових установ, що підтверджується
свідоцтвом про реєстрацію фінансової
установи серії ФК №В0000245, виданим
20.05.2021 р. НБУ

Перелік послуг, що надаються
фінансовою установою, порядок та
умови їх надання
(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
перелік фінансових послуг, що
надаються фінансовою установою
(п.2 ч.4 ст.12-1 Закону)
Інформація щодо наявності в особи, яка
надає фінансові послуги, права на
надання відповідної фінансової послуги
(підп.ґ п.1 ч.2 ст.12 Закону)
відомості про ліцензії та дозволи, видані
фінансовій установі;
(п.6 ч.4 ст.12 Закону)

- надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг факторингу;
- надання послуг з фінансового лізингу;

право на надання послуг з факторингу та
надання коштів у позику, у тому числі і на
умовах
фінансового
кредиту,
підтверджується безстроковою ліцензією,
виданою
04.07.2017
р.
згідно
розпорядження Нацкомфінпослуг від
04.07.2017 №3024;
дата початку дії 04.07.2017, статус
ліцензії: чинна;
право надання послуг з фінансового
лізингу підтверджується безстроковою
ліцензією, виданою 06.06.2019 р. згідно
розпорядження Нацкомфінпослуг від
06.06.2019 № 1037;
дата початку дії 06.06.2019, статус
ліцензії: чинна;

Відомості про власників істотної участі
(у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою)
(ч.4 ст. 12-1 Закону)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРІПТОФОНД»
Код ЄДРПОУ засновника: 43401015
Адреса засновника: 04050, м. Київ,
Шевченківський район, вул. Січових
Стрільців,
буд. 60, яке володіє часткою в
статутному капіталі ТОВ «СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ»
у розмірі 79, 38%.

Розмір часток, які знаходяться у
власності членів виконавчого органу
(п.3 ч.1 ст.12 Закону)
Перелік осіб, частки яких у статутному
капіталі перевищують 5 відсотків
(п.3 ч.1 ст.12 Закону)

Члени виконавчого органу не володіють
акціями (частками у статутному капіталі)
ТОВ «Сучасник Факторинг».
Сосіс Олександр Йосипович, Україна,
01033, місто Київ, вулиця Жилянська,
будинок 59, квартира 1136 (частка в
статутному капіталі ТОВ «Сучасний
Факторинг» 9,5%)

Відомості про кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи

Джораєв Ровшен Ремазанович, Україна,
03037, місто Київ, вулиця
Червонопартизанська, будинок 14-В,
квартира 11 (частка в статутному капіталі
ТОВ «Сучасний Факторинг» 9,98%)
Семененко Микола Олександрович
Адреса засновника: Україна, 49125, м.
Дніпро, пров. Крушельницької, буд. 6,
кв. 292.

Перелік керівників фінансової установи
та її відокремлених підрозділів
(п.2 ч.1 ст.12 Закону)

Виконавчий орган фінансової установи –
директор Сівак Андрій Володимирович

Відомості про склад наглядової ради та
виконавчого органу фінансової
установи
(п.4 ч.4 ст.12-1 Закону)

Наглядова рада створена 02.06.2021 року
Протокол №93 у кількісному складі 5
осіб, строком повноважень на 3 (три)
роки:
-Полковського Дмитра Едуардовича -у
якості незалежного члена;
-Зайцева Владислава Леонідовича;
-Севастьянової Ганни Володимирівни;
-Мальського Олега Маркіяновича;
-Бурлачкіна Олександра Валентиновича.

Відомості про відокремлені підрозділи
фінансової установи;
(п.5 ч.4 ст.12 Закону)
Відомості про фінансові показники
діяльності фінансової установи та її

Відокремлені підрозділи відсутні.
Відомості, звітність, звітні дані
оприлюднені на сайті.

економічний стан, які підлягають
обов’язковому оприлюдненню
(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
фінансова та консолідована фінансова
звітність, яка складається та подається
відповідно до законодавства;
(п.1 ч.1 ст.12-1 Закону)
- звітні дані (інші, ніж фінансова та
консолідована фінансова звітність), що
складаються та подаються відповідно
до вимог законів з питань регулювання
ринків фінансових послуг та прийнятих
згідно з такими законами нормативноправових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків
фінансових послуг;
(п.3 ч.1 ст.12-1 Закону)
річну фінансову та консолідовану
фінансову звітність
(п.7 ч.4 ст.12-1 Закону)
Відомості про порушення провадження
у справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи
(п.8 ч.4 ст.12-1 Закону)

Провадження у справі про банкрутство
не порушувалось.
Процедура санації фінансової установи
не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію фінансової
установи
(п.9 ч.4 ст.12-1 Закону)

Рішення про ліквідацію фінансової
установи не приймалось.

Інша інформація про фінансову
установу
(п.10ч.4 ст.12-1 Закону)

Режим робочого часу фінансової
установи:
- робочі дні: з понеділка по п’ятницю за
виключенням державних свят;
- робочі години: з 9 год. 00 хв. до 18 год.
00 хв. кожного робочого дня;
- години перерви: обідня перерва з 12
год. 30 хв. до 13 год. 30 хв. кожного
робочого
дня;
- вихідні дні: субота, неділя, державні
свята.

