1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНПРОТЕКТ».
2. Код за ЄДРПОУ: 43004129.
3. Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг факторингу, видана
Нацкомфінпослуг – на даний час відсутня.
4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109.
Код території за КОАТУУ: 8038200000
Контактний телефон: +380991564221
5. Режим робочого часу:
ПН-ПТ: 09.00 – 18.00,
СБ-ВС: вихідні дні.
6. Перелік фінансових послуг, що будуть надаватися: надання послуг з факторингу.
7. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою) - громадянин Грузії Леонті Джахая (Leonti Jakhaia), 19.11.1949
р.н., країна постійного місця проживання Грузія, адреса проживання: 6800, Грузія,
Гальський район, м. Галі, вул. Джанашія, 16, кв. 6, персональний номер 65002010166,
паспорт 18AC75089; частка в статутному капіталі – 100%.
8. Відомості про склад виконавчого органу – Кичатий Ігор Сергійович, Директор.
9. Відомості про склад наглядової ради - наглядова рада наразі не створена.
10. Відомості про відокремлені підрозділи - немає відокремлених підрозділів.

Відомості про ліцензії та дозволи – на даний час відсутні.
Річна фінансова звітність - відсутня.
Консолідована фінансова звітність - відсутня.
Відомості про порушення справи про банкрутство, застосування процедури санації
фінансової установи: не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство,
санації.
15. Відомості про ліквідацію фінансової установи: не перебуває в процесі припинення
(ліквідації).
16. Ціни/тарифи фінансових послуг – ціни та тарифи фінансових послуг визначаються
відповідно до обраних сторонами умов за ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ.
17. Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:
Звіт про корпоративне управління фінансової установи – звіт про корпоративне
управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа
не створена у формі акціонерного товариства.
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги – 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 України.
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги,
що надаються іншими фінансовими установами – фінансова установа не пропонує
фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість – додаткові фінансові
послуги фінансовою установою не надаються.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги – не передбачена сплата податків або зборів за рахунок фізичної
особи.
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги – визначені чинним
законодавством України.
18. Для офіційної кореспонденції: finprotect@ukr.net
11.
12.
13.
14.

19. Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг:
Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46
E-mail: info@dfp.gov.ua
Сайт: https://nfp.gov.ua/
20. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
E-mail: head@consumer.gov.ua
тел./факс: (044) 279 12 70, 278 84 60, 278 41 70
Інші контактні дані можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
http://www.consumer.gov.ua

