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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Загальних Зборів Учасників 

ТОВ «СС ЛОУН» 

Рішення єдиного учасника № 1903/21 від 19 

березня 2021 р. 

 

Додаток 1 до Рішення єдиного учасника ТОВ 

«СС ЛОУН» №1903/21 від 19 березня 2021 р. 

 

 

 

РІШЕННЯ 

про емісію облігацій 
(у разі неоформлення проспекту облігацій) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН», 40071779 

 
Україна, 03066, місто Київ, вул. Максимовича Михайла (Голосіївський р-н), будинок 8 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження) 

 

І. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

1. Загальна інформація про емітента: 

1.1 повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» 

(надалі – «Товариство» або «Емітент»)   
1.2 скорочене найменування (за 

наявності) 

ТОВ «СС ЛОУН» 

1.3 код за ЄДРПОУ 40071779 

1.4 місцезнаходження Україна, 03066, місто Київ, вул. Максимовича Михайла (Голосіївський р-

н), будинок 8 

1.5 засоби зв’язку (телефон, факс, 

електронна пошта) 

тел.: +38 (044) 222-77-33 

e-mail: correspondence@ccloan.com.ua 

1.6 дата державної реєстрації 

емітента; 

орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента 

Дата реєстрації: 19.10.2015 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

Номер запису державної реєстрації юридичної особи – 

10701020000060004 

Змін організаційно-правової форми та назви Емітента не було 

1.7 предмет і мета діяльності 1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, 

зазначених у п 3.2 Статуту. 

2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а 

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

кредиту. 

3. Здійснення діяльності визначеної пунктом 3.2. Статуту, становить 

виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання 

вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення 

надання певних видів фінансових послуг. 

4. Якщо законодавством України для певного виду діяльності 

передбачається ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності 

Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або 

дозволу. 

1.8 перелік засновників емітента Засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«CC ЛОУН» (Рішення про заснування прийнято на Загальних зборах 

Учасників ТОВ «СС ЛОУН», Протокол №1 від 19.10.2015 р.) є 

Мамателашвілі Арчіл, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2693521292. 
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Учасниками Емітента на дату прийняття Рішення про емісію облігацій 

серії А є:  

 Компанія «СС КОНТІНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД» (CC 

CONTINENTAL CITY CAPITAL LTD) (попереднє найменування 

«ДЖОСІВ ЛІМІТЕД» (JOSILV LIMITED)), юридична особа, що створена 

та існує за законодавством Республіки Кіпр, володіє 100% (сто відсотків) 

у статутному капіталі Емітента;  

Реєстраційний номер (registration number): HE342311 

Адреса: Ставру, 56, офіс 104, Cтроволос, 2035, Нікосія, Кіпр (Stayroy, 

56, Flat 104, Strovolos, 2035, Leykosia, Kypros). 

1.9 структура управління емітентом 

(органи управління емітентом, 

порядок їх формування та 

компетенція згідно з 

установчими документами 

емітента) 

Інформація надається у вигляді Витягу із Статуту Товариства 

«8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

8.1. Органами управління Товариства є: 

Вищий орган Товариства: -Загальні збори учасників; 

Виконавчий орган Товариства: -Директор; 

8.2. Загальні збори учасників. 

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. 

8.2.2. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних 

зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і 

голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників. Кожен 

Учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, 

пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. 

8.2.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання 

діяльності Товариства. 

8.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників належать: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

2) внесення змін до Статуту Товариства; 

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства; 

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; 

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 

6) обрання та відкликання виконавчого органу Товариства; 

7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; 

8) затвердження результатів діяльності за рік або інший період, 

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини 

частки) Учасника Товариства; 

10) виключення Учасника із Товариства; 

11) прийняття рішення щодо вчинення правочину, якщо вартість майна, 

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 

відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець 

попереднього кварталу; 

12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної 

комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку 

розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що 

залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження 

ліквідаційного балансу Товариства; 

13) встановлення розміру і порядку внесення Учасниками додаткових 

вкладів; 

14) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та 

представництв, затвердження їх статутів та положень; 

15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності 

посадових осіб органів управління Товариства; 

16) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління 

Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 

17) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Товариства та 

виконавчого органу Товариств; 

18) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про 

виплату дивідендів. 

8.2.5. Питання вказані в п. 8.2.4. Статуту, віднесені до виключної 

компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути 

віднесені до компетенції інших органів Товариства. 

8.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених 

статутом Товариства та чинним законодавством України, а також: 

1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 
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2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання 

вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного 

капіталу Товариства. 

8.2.7. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців 

наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів 

учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку 

Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. 

8.2.8. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 

відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 

року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають 

відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного 

таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які 

мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про 

зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію 

Товариства. 

8.2.9. У разі порушення обов’язку, передбаченого п. 8.2.8. Статуту та 

визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня 

зниження вартості чистих активів, передбаченого Статутом, Директор 

солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями 

Товариства. 

8.2.10. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається 

Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого 

порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи 

Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про 

розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким 

Учасникам. 

8.2.11. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні 

Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, 

письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати 

отримання вимоги від таких Учасників Товариства. 

8.2.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку 

денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких 

зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього 

додаткові питання. 

8.2.13. Директор Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для 

скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня 

отримання вимоги про проведення таких зборів. 

8.2.14. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи 

мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, Учасники не 

отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, 

які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників 

самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки 

проведення Загальних зборів учасників, покладаються на Учасників 

Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників. 

8.2.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого 

питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку 

скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких 

Загальних зборах учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі 

вони надали згоду на розгляд таких питань. 

8.2.16. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства: 

8.2.16.1. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. 

8.2.16.2. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом 

надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. 

8.2.16.3. Директор Товариства зобов’язаний повідомити Учасників 

Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення 

Загальних зборів учасників. 

8.2.16.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, 

надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. 

8.2.16.5. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, 

час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного 

включено питання про внесення змін до цього Статуту, до повідомлення 

додається проект запропонованих змін. 

8.2.16.6. Директор Товариства приймає рішення про включення 

запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників. 
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8.2.16.7. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності 

володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, 

підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних 

зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично 

включеним до порядку денного Загальних зборів учасників. 

8.2.16.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до 

порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових 

питань Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 

або більше відсотками статутного капіталу Товариства. 

8.2.16.9. Директор Товариства зобов’язаний повідомити Учасників 

Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів 

до запланованої дати Загальних зборів учасників. 

8.2.16.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за 

згодою всіх Учасників Товариства. 

8.2.16.11. Директор Товариства зобов’язаний надати Учасникам 

Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, 

необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах 

учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для 

ознайомлення з такими документами та інформацією за 

місцезнаходженням Товариства у робочий час. 

8.2.17. Проведення Загальних зборів учасників: 

8.2.17.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому 

Статутом Товариства. 

8.2.17.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників 

особисто або через своїх представників. 

8.2.17.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність 

Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку 

денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє 

бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно. 

8.2.17.4. На Загальних зборах учасників, що проводитися у режимі 

відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг 

Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує 

голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. 

Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах 

учасників, може підписати протокол. 

8.2.17.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних 

зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі 

Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких 

питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої 

згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю. 

8.2.17.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів 

учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані 

Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких 

Загальних зборів учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх 

проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами 

учасників. 

8.2.17.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням 

Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України 

допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників 

Товариства. 

8.2.18. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку 

денного: 

8.2.18.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим 

голосуванням. 

8.2.18.2. Рішення з питань, вказаних у підпунктах 2), 3), 12) пункту 8.2.4. 

Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників 

Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

8.2.18.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань, вказаних у 

підпунктах 4), 5), 7), 9) пункту 8.2.4. Статуту, приймаються одностайно 

всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних 

питань. 

8.2.18.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань 

приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають 

право голосу з відповідних питань. 
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8.2.19. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах 

учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з 

питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). 

Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі 

засвідчується нотаріально. Голос Учасника Товариства зараховується до 

результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст 

документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування 

за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий 

документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та 

зберігається разом із ним. 

8.2.20. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом 

опитування. 

8.2.20.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: 

1) обрання та припинення повноважень Директора. 

2) внесення змін до Статуту Товариства; 

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, 

затвердження статутів правонаступників; 

4) ліквідацію Товариства; 

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників 

Товариства; 

6) виключення Учасника з Товариства. 

8.2.20.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який 

Учасник Товариства або Директор. Ініціатор опитування надсилає всім 

Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із 

запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, 

на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті 

рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання 

Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів 

електронних комунікацій. 

8.2.20.2. У разі згоди із запропонованим рішенням, Учасник Товариства 

підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з 

дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням 

має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим 

рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних 

комунікацій. 

8.2.20.3. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в 

письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників 

Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, 

встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати 

завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників 

Товариства. Ініціатор опитування передає Директору  Товариства 

підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що 

скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. 

Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у 

вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками 

Товариства. 

8.2.20.4. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або 

такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника 

Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під 

час підрахунку результатів голосування з такого питання. 

8.2.20.5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі 

Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній 

день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді 

ініціатору письмового рішення. 

8.2.21. У разі, якщо Товариство  має одного Учасника, рішення з питань, 

що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються 

таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим 

рішенням такого Учасника. В даному випадку не застосовуються 

положення п. 8.2.6 – 8.2.20 цього Статуту, а інші положення цього Статуту 

застосовуються з урахуванням положень цього пункту Статуту. 

8.3. Директор. 

8.3.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. 

8.3.2. Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю 

Товариства; 
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8.3.3. Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам 

учасників, рішення яких для нього є обов’язковими. 

8.3.4. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, цим 

Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників, трудовим контрактом, 

а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. 

8.3.5. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у 

відповідному рішенні Загальних зборів учасників. 

8.3.6. Директор може бути у будь-який час усунений рішенням Загальних 

зборів від виконання своїх обов’язків. У випадку дострокового розірвання 

контракту за власним бажанням Директора (на підставі відповідної заяви) 

або за ініціативою Загальних зборів учасників у випадках, передбачених 

контрактом та чинним законодавством, Загальні збори учасників 

обирають нового Директора. 

8.3.7. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх 

питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім 

питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників. Директор 

Товариства: 

8.3.7.1. діє від імені Товариства без довіреності, представляє його у всіх 

підприємствах, установах та організаціях; 

8.3.7.2. укладає (підписує) від імені Товариства будь-які правочини 

(договори, контракти), за якими вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом такого правочину, не перевищує 50 відсотків вартості чистих 

активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу; 

8.3.7.3. розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення 

(довіреності), має право першого підпису фiнансово-розпорядчих 

(банківських), звітних та облікових документів; 

8.3.7.4. затверджує штатний розпис, видає накази та розпорядження, інші 

локальні нормативні акти, встановлює розподіл посадових функцій, прав 

та обов'язків між посадовими особами та іншими працівниками 

Товариства, затверджує їх посадові інструкції, а також видає їм при 

необхідності відповідні доручення; 

8.3.7.5. приймає на роботу шляхом укладення трудових договорів 

(контрактів), звільняє з роботи, заохочує та накладає дисциплінарні 

стягнення, притягає до матеріальної відповідальності працівників 

Товариства, звертається з поданням до Загальних зборів учасників про 

притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства; 

8.3.7.6. скликає у передбачених Статутом випадках Загальні збори 

учасників Товариства, приймає в них участь з правом дорадчого голосу; 

8.3.7.7. має повноваження діяти від імені Товариства в усіх судах України 

на підставі цього Статуту з усіма правами, передбаченими для позивача, 

відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача 

(повноваженнями самопредставництва юридичної особи); 

8.3.7.8. виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо 

поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком віднесених до 

компетенції інших органів Товариства; 

8.3.7.9. затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи 

Товариства, визначає організаційну структуру Товариства. 

8.3.8. Директор (а за його відсутності виконуючий обов’язки директора) 

зобов’язаний негайно письмово сповістити Загальні збори учасників 

Товариства або уповноважену особу Загальних зборів учасників 

Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам 

Товариства. 

Рішення Директора оформлюються у вигляді Наказу та засвідчується 

особистим підписом Директора Товариства. 

1.10 інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року 

народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і 

посади на основному місці роботи: 

голова та члени колегіального 

виконавчого органу або особа, 

яка здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого 

органу 

Посада: Директор 

П.І.Б.: Клєвакіна Наталія Валентинівна 

Рік народження: 1980 р. 

Освіта: вища  

Кваліфікація: магістр з банківської справи; юрист. 

Виробничий стаж: 25 років 3 міс. 

Стаж роботи на посаді: 1 рік 5 міс. 
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Основне місце роботи: ТОВ "СС ЛОУН" 

Посада на основному місці роботи: Директор  
голова та члени наглядової ради 

(за наявності) 

Не передбачено статутом Товариства 

ревізор або голова та члени 

ревізійної комісії (за наявності) 

Не передбачено статутом Товариства 

корпоративний секретар (за 

наявності) 

Не передбачено статутом Товариства 

головний бухгалтер (за 

наявності) 

Посада: Головний бухгалтер  

П.І.Б.: Карпова Ірина Олександрівна 

Рік народження: 1977 р.  

Освіта: вища  

Кваліфікація: магістр з фінансів 

Виробничий стаж: 20 років 3 міс. 

Стаж роботи на посаді: 1 рік 3 міс.  

Основне місце роботи: ТОВ "СС ЛОУН" 

Посада на основному місці роботи: Головний бухгалтер  
1.11 відомості про середньомісячну 

заробітну плату членів 

колегіального виконавчого 

органу або особи, яка здійснює 

повноваження одноосібного 

виконавчого органу, за останній 

квартал та завершений 

фінансовий рік, що передував 

року, у якому прийнято рішення 

про емісію облігацій 

Середньомісячна заробітна плата особи, яка здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого органу (Директор Товариства): 

- за 4 (четвертий) квартал 2020 року – 164 591,50 (сто шістдесят чотири 

тисячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 50 копійок) гривень; 

- за 2020 рік – 209 970,78 (двісті дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят 

гривень 78 копійок) гривень. 

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента: 

2.1 розмір статутного капіталу 

емітента на дату прийняття 

рішення, відомості щодо його 

оплати 

Станом на 19.03.2021 р. розмір статутного капіталу Емітента становить 

189 044 855,88 (сто вісімдесят дев’ять мільйонів сорок чотири тисячі 

вісімсот п’ятдесят п’ять гривень вісімдесят вісім копійок). Згідно Закону 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

із змінами та доповненнями, статут ТОВ «СС ЛОУН» не містить даних 

про розмір статутного капіталу. Розмір статутного капіталу Емітента 

зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – «ЄДР»). 

На дату прийняття цього рішення статутний капітал відповідає даним 

зазначеним у ЄДР. Статутний капітал оплачений грошовими коштами у 

повному обсязі згідно з діючим законодавством України. 

  
2.2 розмір частки у статутному 

капіталі емітента, що перебуває у 

власності членів виконавчого 

органу емітента або особи, яка 

здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого 

органу (для емітента - 

акціонерного товариства також 

кількість акцій) 

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу 

часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

2.3 перелік осіб, що мають у 

статутному капіталі емітента 

частку, що перевищує 5 % 

 Компанія «СС КОНТІНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД» (CC 

CONTINENTAL CITY CAPITAL LTD) (попереднє найменування 

«ДЖОСІВ ЛІМІТЕД» (JOSILV LIMITED)), юридична особа, що створена 

та існує за законодавством Республіки Кіпр, володіє 100% (сто відсотків) 

у статутному капіталі Емітента;  

Реєстраційний номер (registration number): HE342311 

Адреса: Ставру, 56, офіс 104, Cтроволос, 2035, Нікосія, Кіпр (Stayroy, 56, 

Flat 104, Strovolos, 2035, Leykosia, Kypros). 

2.4 розмір власного капіталу 

емітента на дату прийняття 

рішення 

Станом на дату прийняття Рішення про емісію облігацій розмір власного 

капіталу Емітента складає 313 307 723,64 (триста тринадцять мільйонів 

триста сім тисяч сімсот двадцять три гривні 64 копійки) гривень.  
3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 
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3.1 інформація про облігації 

емітента (щодо кожного 

випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про 

реєстрацію випусків облігацій, 

органів, що видали відповідні 

свідоцтва, виду облігацій, 

кількості облігацій, номінальної 

вартості облігації, загальної суми 

випуску, форми випуску, форми 

існування 

Товариство раніше не здійснювало розміщення цінних паперів  

3.2 відомості про фондові біржі, на 

яких продавались або 

продаються цінні папери 

емітента (у разі здійснення таких 

операцій) 

Товариство раніше не здійснювало розміщення цінних паперів 

3.3 відомості про фондові біржі, до 

лістингу яких включені облігації 

емітента 

Товариство раніше не здійснювало розміщення цінних паперів 

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення 

про емісію облігацій): 

4.1 чисельність штатних працівників 195 працівників 

4.2 перелік ліцензій (дозволів) 

емітента на провадження певних 

видів діяльності із зазначенням 

терміну закінчення їх дії 

Ліцензія на здійснення господарської діяльності на надання коштів у 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія та номер відсутні, 

розпорядження про видачу ліцензії №1127 від 13.04.2017 року. Початок 

дії ліцензії 13.04.2017 року, тимчасового зупинення дії ліцензії не 

застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна, 

термін закінчення дії -  безстрокова. 

4.3 опис діяльності емітента, а саме, дані про: 

обсяг основних видів продукції 

(послуг, робіт), що виробляє 

(надає, здійснює) емітент 

ТМ «CC LOAN» - це сучасний європейський fintech сервіс кредитування, 

який спочатку зарекомендував себе на фінансових ринках Іспанії і Грузії, 

а з жовтня 2015 року розпочав свою діяльність на ринку України.  

Основним видом послуг, які надаються ТОВ "СС ЛОУН є миттєві онлайн-

кредити фізичним особам на банківську карту через мережу інтернет.  

 

За 5 років успішної роботи підтвердженням якості наданих послуг  стали 

нагороди у 2020 році: «№2 за якістю обслуговування клієнтів» в рейтингу 

кращих МФО України від Finance.ua; нагорода «Зірка якості»; 2-е місце в 

конкурсі «Українська народна премія»; а також 2-е місце в номінації 

«Кращий сервіс онлайн кредитування» від Payspace Magazine Awards. 

 

Головним регулятором компанії виступає Національний банк України. 

Емітент є членом провідних фінансових асоціацій країни, таких як 

Всеукраїнська асоціація фінансових компаній і Асоціація фінансових 

інституцій.  

 

В структурі доходів Емітента 100% займає процентний дохід від 

основного виду послуг (надання кредитів фізичним особам). Процентні 

доходи являють собою доходи від надання позик, доходи від нарахування 

відсотків вище базового, а також доходи від донарахованих відсотків. 

 

 Протягом 2020 року Емітентом надано позик на суму  1 395 790 тисяч 

гривень, а з початку 2021 року - на 436 623 т. грн. Усього на дату 

прийняття рішення, а саме на 19.03.2021 р. Емітентом було надано позик 

на 3 897 885 тисяч гривень. Обсяг доходів, які були отримані Емітентом у 

2020 році склали 650 091 тисячу гривень. 

обсяги та напрями інвестиційної 

діяльності емітента 

Протягом 2020 року Емітентом були здійснені капітальні інвестиції на 

суму 666 тис. грн. Зокрема була придбана нова комп’ютерна техніка, 

офісні меблі та інша офісна техніка. У 2021 році капітальних інвестицій 

Емітентом не здійснювалось. 
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Фінансові інвестиції та інвестиції у капітал інших підприємств Емітент 

не здійснює. 

відомості про участь емітента в 

асоціаціях, консорціумах, 

концернах, корпораціях, інших 

об’єднаннях підприємств 

Емітент приймає участь у наступних організаціях: 

1. Асоціація фінансових інституцій (АФІ); 

2. Всеукраїнська асоціація фінансових компаній (ВАФК); 

3. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» 

(ЄМА). 

4. Асоціація Українських банків 

відомості про філії та 

представництва емітента 

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та 

інших відокремлених підрозділів. 

4.4 відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): 

які є на дату прийняття рішення 

про емісію облігацій: 

кредитні правочини та зміни до 

них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид 

правочину); 

кредитор за кожним укладеним 

кредитним правочином; 

сума зобов’язання за кожним 

укладеним кредитним 

правочином; валюта 

зобов’язання; строк і порядок 

виконання кредитного 

правочину; відомості про 

остаточну суму зобов’язання за 

кредитним правочином; рішення 

судів, що стосуються 

виникнення, виконання та 

припинення зобов’язань за 

укладеним кредитним 

правочином 

Станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій, а саме 19.03.2021 

р. Емітент не має грошових зобов’язань за кредитними правочинами.  

які не були виконані: 

кредитні правочини та зміни до 

них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид 

правочину); 

кредитор за кожним укладеним 

кредитним правочином; 

сума зобов’язання за кожним 

укладеним кредитним 

правочином; валюта 

зобов’язання; 

строк і порядок виконання 

кредитного правочину; 

дата виникнення прострочення 

зобов’язання за кредитним 

правочином, його розмір і стадія 

погашення; 

рішення судів, що стосуються 

виникнення, виконання та 

припинення зобов’язань за 

укладеним кредитним 

правочином 

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій, а саме 19.03.2021 

року Емітент не має грошових зобов’язань за кредитними правочинами, 

які не були виконані. 

4.5 можливі фактори ризику в 

діяльності емітента 

В діяльності Емітента можливими факторами ризику є: 

 

Кредитний ризик – це ризик виникнення фінансових втрат внаслідок 

невиконання своїх зобов'язань позичальником по погашенню кредиту 

(прострочення або невиплати платежів по кредиту) або невиконання своїх 

зобов'язань поручителем, тобто ризик виникнення дефолту позичальника 

Управління кредитним ризиком включає ретельний відбір клієнтів, 

встановлення лімітів кредитування, лімітів для диверсифікації кредитного 

портфеля та ін. Заходи після видачі кредитів включають контроль 
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(управління простроченням і якістю кредитного портфеля) і моніторинг 

кредитного ризику. 

 

Фінансові ризики: 

 

Ризик ліквідності - це ризик фінансових втрат і негативних соціальних 

результатів внаслідок нездатності своєчасно розрахуватися за грошовими 

зобов'язаннями та недостатньої ліквідності для фінансування 

запланованого зростання і виходу з криз.  

Для управління ризиком ліквідності Емітент аналізує детальних 

прогнозів припливу і відтоку грошових коштів на наступні кілька тижнів 

або місяців, так щоб можна було визначити чисті (нетто) потреби в 

наявності грошових коштів, а також планує потенційні потреби в коштах 

при розробці нових продуктів або сезонних коливаннях. 

 

Ризик процентної ставки (ринковий ризик) - це ризик фінансових втрат 

і негативних соціальних результатів внаслідок несприятливих змін в 

ринкових процентних ставках. 

Відсоткові ставки за виданими кредитами встановлюються в результаті 

конкуренції на ринку та залишаються достатньо високими. 

 

Валютний ризик (ринковий ризик) - це ризик фінансових втрат і 

негативних соціальних результатів внаслідок несприятливих змін 

валютних курсів, зазвичай через невідповідність валютної структури 

активів і зобов'язань. Для управління такого типу ризику Емітент фінансує 

кредитний портфель, а також проводить інші господарські операції в 

національній валюті Україні (гривні). 

 

Операційний ризик - це ризик фінансових втрат і негативних 

соціальних показників внаслідок помилок і порушень, скоєних людьми, 

порушень в системах і процесах в повсякденній діяльності Емітента. Цей 

ризик включає ймовірність того, що інформаційні системи, операційні 

проблеми, недосконалість кадрів або нечесність людей (тобто 

шахрайство) приведуть до непередбачених збитків. 

Для контролю операційними ризиками Емітент встановлює внутрішній 

контроль та організовує внутрішній аудит. Внутрішній контроль - це 

встановлені внутрішні політики та процедури, що регулюють внутрішній 

порядок в організації, а саме встановлення різних рівнів прав доступу до 

систем та даних, процедури перевірки систем та процесів, навчання 

персоналу,  його оцінки та достойної мотивації. Внутрішній аудит 

перевіряє наскільки ефективно організований і здійснюється внутрішній 

контроль. Також Емітент інвестує в сучасне програмне забезпечення, 

системи захисту інформації та ін. 
 

 

Регуляторний ризик – це ризик можливих фінансових збитків, які 

можуть виникнути у зв’язку з прийняттям законів або підзаконних 

(регуляторних) актів, або інших обов’язкових до виконання Емітентом 

документів, які можуть погіршити фінансовий стан Емітента внаслідок 

введення обмежень на отримання доходів або обмежень на здійснення 

господарської діяльності, та/або необхідності  додаткових витрат, 

інвестицій з боку Емітента тощо. 

 

Ризики репутації - наявні або потенційні ризики для доходу й капіталу, 

які виникають внаслідок несприятливого сприйняття іміджу установи 

клієнтами, контрагентами, засновниками або органами нагляду. 

Основні заходи з управління ризиком репутації становлять: 

▪ забезпечення інформаційної відкритості Установи (комунікація з 

громадськістю у мережі Facebook, відповіді на запити ЗМІ та 

громадськості згідно Закону України «Про доступ до публічної 

інформації; 

▪ використання PR- методів (інтерв'ю, коментарі, статті, проведення 

опитування клієнтів, проведення брифінгів, пресконференцій, 

культурно-освітніх заходів, надання інформаційних послуг); 

▪ проведення моніторингу публікацій у ЗМІ, в мережі Інтернет.  
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4.6 відомості про юридичних осіб, у 

яких емітент володіє більше ніж 

5 % статутного капіталу 

(активів), у тому числі про 

дочірні підприємства  

Емітент не володіє частками у статутному капіталі (активах) юридичних 

осіб та не має дочірніх підприємств.  

4.7 відомості про провадження у 

справі про банкрутство або про 

застосування санації до емітента 

чи юридичної особи, у результаті 

реорганізації якої утворився 

емітент, протягом трьох років, 

що передували року здійснення 

розміщення облігацій  

До Емітента протягом трьох років, які передували року здійснення 

розміщення облігацій, не було порушено провадження у справі про 

банкрутство та не здійснювалися заходи щодо санації. Реорганізація 

Емітента не здійснювалась  

4.8 фінансова звітність емітента 

облігацій за звітний період, що 

передував кварталу, у якому 

приймається рішення про емісію 

облігацій: 

звіт про фінансовий стан на 

кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та 

інший сукупний дохід за період; 

звіт про зміни у власному 

капіталі за період; 

звіт про рух грошових коштів за 

період; 

примітки до фінансової звітності, 

або посилання на веб-сайт, на 

якому розміщено відповідну 

фінансову звітність 

Фінансова звітність Емітента складена за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») за звітний рік, що передував року, 

у якому прийнято рішення про емісію облігацій, а саме за 2020 рік, 

наведена наприкінці цього Рішення про емісію облігацій. 

4.9 фінансова звітність емітента 

облігацій за звітний рік, що 

передував року, у якому 

приймається рішення про емісію 

облігацій: 

звіт про фінансовий стан на 

кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та 

інший сукупний дохід за період; 

звіт про зміни у власному 

капіталі за період; 

звіт про рух грошових коштів за 

період; 

примітки до фінансової звітності, 

або посилання на веб-сайт, на 

якому розміщено відповідну 

фінансову звітність 

Фінансова звітність Емітента складена за МСФЗ за звітний рік, що 

передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій, а саме за 

2020 рік, наведена наприкінці цього Рішення про емісію облігацій. 

 

  

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

повне найменування і код за 

ЄДРПОУ аудиторської фірми 

або прізвище, ім’я, по батькові 

аудитора 

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», код за ЄДРПОУ - 

31032100 

місцезнаходження або місце 

проживання 

Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2 

реквізити свідоцтв про 

включення до Реєстрів 

аудиторських фірм та аудиторів 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес № 2397, видане 

Аудиторською палатою України 24.12.2015 р. № 319/2.  
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ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію 

1 Дата і номер рішення (протоколу) 

про емісію облігацій (у разі 

поєднання емісії облігацій із 

здійсненням публічної пропозиції 

таких облігацій - зазначення про 

таке поєднання); найменування 

органу, який прийняв рішення; 

порядок проведення та кількість 

учасників голосування; кількість та 

відсоток голосів, якими 

приймалось рішення про емісію 

облігацій 

Рішення про емісію облігацій Емітента було прийнято 19 березня 2021 

року загальними зборами учасників емітента та оформлено Рішенням 

єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СС ЛОУН» №1903/21 від 19 березня 2021 року. 

 

Відповідно до ст. 30, 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» із змінами та доповненнями у товаристві, що 

має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції 

загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства 

одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. При 

цьому до товариства з одним учасником не застосовуються положення 

статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» із змінами та доповненнями. 

2 Мета використання фінансових 

ресурсів, залучених від розміщення 

облігацій (конкретні обсяги та 

напрями використання, зокрема 

інформація про об’єкт житлового 

будівництва, яким забезпечується 

виконання зобов’язань за 

цільовими облігаціями у разі 

прийняття рішення про емісію 

цільових облігацій, виконання 

зобов’язань за якими 

передбачається об’єктами 

житлового будівництва, для 

фінансування будівництва яких 

залучаються кошти від фізичних та 

юридичних осіб через розміщення 

облігацій) 

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облігацій 

серії А є: 

1. Збільшення кредитного портфелю Товариства, а саме на надання 

коштів у позику, у сумі 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів)  гривень;  

2. Здійснення витрат на маркетинг та рекламу у сумі 20 000 000,00 

(двадцять мільйонів) гривень;  

3. Здійснення витрат на інформаційно-технічні послуги у сумі 10 000 

000,00 (десять мільйонів) гривень.  

3 Джерела погашення та виплати 

доходу за облігаціями 

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями будуть виступати 

кошти Товариства, отримані від фінансово-господарської діяльності, що 

залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових 

платежів. 

4 Зобов’язання емітента щодо 

невикористання коштів, 

отриманих при розміщенні 

облігацій в рахунок їх оплати, 

для формування і поповнення 

статутного капіталу емітента, а 

також покриття збитків від 

господарської діяльності шляхом 

зарахування доходу від продажу 

облігацій як результату поточної 

господарської діяльності 

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані від розміщення 

облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного 

капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності. 

5 Зобов’язання емітента щодо 

прийняття рішення про емісію 

акцій шляхом проведення 

конвертації облігацій (у разі 

прийняття рішення про емісію 

конвертованих облігацій)  

Рішення про емісію конвертованих облігацій Емітентом не приймалось. 

Можливість конвертації облігацій не передбачена. 

6 Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення: 

6.1 параметри випуску: 

характеристика облігацій (іменні; 

відсоткові/цільові/дисконтні; 

конвертовані; звичайні 

(незабезпечені)/забезпечені) 

Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) 

кількість облігацій 100 000 (сто тисяч) штук 

номінальна вартість облігації 1 000,00 (одна тисяча) гривень 
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загальна номінальна вартість 

випуску облігацій 

100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 

серія облігацій* Серія А 

6.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій): 

вид забезпечення (порука щодо 

забезпечення виконання 

зобов’язання стосовно погашення 

основної суми боргу / погашення 

основної суми боргу та виплати 

доходу за облігаціями, або гарантія 

щодо погашення основної суми 

боргу/погашення основної суми 

боргу та виплати доходу за 

облігаціями, або застава щодо 

забезпечення виконання 

зобов’язання стосовно погашення 

основної суми боргу / погашення 

основної суми боргу та виплати 

доходу за облігаціями) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

розмір забезпечення Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

найменування, місцезнаходження, 

код за ЄДРПОУ 

поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та 

дата проведення його (їх) 

державної реєстрації 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

розмір власного капіталу 

поручителя(ів)/гаранта(ів) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

реквізити документів, що 

підтверджують забезпечення 

(гарантія/договір поруки) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

порядок повідомлення власників 

забезпечених облігацій про зміну 

поручителя(ів)/гаранта(ів) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

істотні умови договору поруки 

(сума забезпечення, строк і 

порядок виконання договору) або 

основні положення гарантії 

(гарантійного листа): сума, на яку 

надається гарантія, строк і порядок 

виконання або істотні умови 

договору застави, який 

укладатиметься емітентом з 

першими власниками облігацій у 

період розміщення (суть, розмір і 

строк виконання зобов’язання, 

забезпеченого заставою, опис 

предмета застави, а також інші 

умови, які погоджуватимуться 

сторонами договору) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

відомості про наявність між 

емітентом та 

поручителем/гарантом відносин 

контролю, укладених правочинів 

тощо 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   
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фінансова звітність 

поручителя(ів)/гаранта(ів) за 

звітний період, що передував 

кварталу, у якому приймається 

рішення про емісію облігацій, та за 

звітний рік, що передував року, у 

якому приймається рішення про 

емісію облігацій: звіт про 

фінансовий стан на кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та 

інший сукупний дохід за період; 

звіт про зміни у власному капіталі 

за період; звіт про рух грошових 

коштів за період; примітки до 

фінансової звітності або посилання 

на веб-сайт, на якому розміщена 

відповідна фінансова звітність 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

інформація щодо раніше укладених 

поручителем(ями)/гарантом(ами)/е

мітентом договорів поруки 

стосовно забезпечення облігацій (із 

зазначенням реквізитів таких 

договорів, предметів договорів, 

найменування емітентів 

забезпечених облігацій, 

реєстраційних номерів випусків, 

сум забезпечення, строків і 

порядку виконання 

договорів)/основних положень 

раніше наданих гарантій 

(гарантійних листів) щодо 

забезпечених облігацій (із 

зазначенням найменування 

емітентів забезпечених облігацій, 

реєстраційних номерів випусків, 

сум, на які було надано гарантії, 

строків і порядку 

виконання/договорів застави 

стосовно забезпечення облігацій (із 

зазначенням реквізитів таких 

договорів, предметів договорів, 

реєстраційних номерів випусків, 

суті, розміру і строку виконання 

зобов’язань, забезпечених 

заставою, опису предмета застави, 

а також інших умов, які були 

погоджені сторонами договору)) 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

інформація щодо стану фактичного 

виконання 

поручителем(ями)/гарантом(ами)/е

мітентом своїх зобов’язань перед 

власниками забезпечених облігацій 

за раніше укладеними договорами 

поруки/ наданими гарантіями / 

договорами застави 

Не застосовується. Товариство здійснює емісію незабезпечених облігацій.   

6.3 інформація про права, що 

надаються власникам облігацій, які 

планується розмістити 

Власникам облігацій надаються наступні права: 

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та 

позабіржовому ринках цінних паперів протягом терміну їх обігу;  

- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 

їх погашення;  

- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків 

на номінальну вартість облігацій на умовах та в порядку, що визначені в 

Рішенні про емісію облігацій;  
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- право здійснювати інші операції з облігаціями та реалізовувати інші 

права власника облігацій, що не суперечать чинному законодавству 

України. 

 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 

6.4 інформація про права, власників 

акцій, в які мають бути 

конвертовані облігації (у разі емісії 

конвертованих облігацій) 

Рішення про емісію конвертованих облігацій Емітентом не приймалось. 

Можливість конвертації облігацій не передбачена. 

6.5 інформація про об’єкт житлового 

будівництва, яким передбачається 

виконання зобов’язань за 

цільовими облігаціями, власника 

земельної ділянки або 

землекористувача, замовника, 

забудовника та підрядника, а також 

реквізити:  

правовстановлювальних 

документів на земельну ділянку, на 

якій розташовано об’єкт 

будівництва, яким забезпечується 

виконання зобов’язань за 

цільовими облігаціями;  

дозволу на будівництво (рішення 

виконавчого органу відповідної 

ради або місцевої державної 

адміністрації про дозвіл на 

будівництво об’єкта);  

дозволу на виконання будівельних 

робіт;  

договору підряду, укладеного між 

замовником і підрядником, та 

інших документів (проектна, 

кошторисна, тендерна 

документація, тендерні пропозиції, 

акцепт тендерної пропозиції, 

повідомлення, запити, претензії 

тощо), які встановлюють, 

конкретизують, уточнюють або 

змінюють умови договору підряду 

(договірна документація) (у разі 

якщо для будівництва об’єкта 

емітент залучає підрядника);  

рішення про затвердження 

проектної документації;  

ліцензії на будівельну діяльність 

(вишукувальні та проектні роботи 

для будівництва, зведення несучих 

та огороджувальних конструкцій, 

будівництво та монтаж інженерних 

і транспортних мереж);  

договору про пайову участь в 

проектуванні та будівництві 

об’єкта житлового будівництва, 

інвестиційного договору, договору 

про співробітництво, договору 

поруки тощо (у разі укладання 

такого договору) (у разі прийняття 

рішення про публічне/приватне 

розміщення цільових облігацій, 

виконання зобов’язань за якими 

Рішення про емісію цільових облігацій Емітентом не приймалось. 

Можливість конвертації облігацій не передбачена. 
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передбачається об’єктами 

житлового будівництва, для 

фінансування будівництва яких 

залучаються кошти від фізичних та 

юридичних осіб через розміщення 

облігацій) 

7 Порядок розміщення облігацій та їх оплати: 

7.1 дати початку та закінчення 

розміщення облігацій; адреса, де 

відбуватиметься укладення 

договорів з першими власниками у 

процесі розміщення облігацій 

Дата початку розміщення облігацій (дата початку укладання договорів з 

першими власниками облігацій):  14.05.2021 року. 

Дата закінчення розміщення облігацій (дата закінчення укладання 

договорів з першими власниками облігацій): 13.07.2021 року (включно). 

Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться 

Емітентом самостійно за адресою: Україна, 03066, місто Київ, вул. 

Максимовича Михайла (Голосіївський р-н), будинок 8, третій поверх, офіс 

ТОВ «СС ЛОУН». 

Рішення про затвердження результатів емісії облігацій серії А та 

затвердження звіту про результати емісії облігацій серії А приймається 

загальними зборами Емітента  

7.2 можливість дострокового 

закінчення розміщення облігацій (у 

разі якщо на запланований обсяг 

облігацій укладено договори з 

першими власниками та облігації 

повністю оплачено) 

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій серії А будуть укладені 

договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, до 

дати закінчення розміщення облігацій (дати закінчення укладання 

договорів з першими власниками облігацій), а саме до 13.07.2021 року, 

Емітент може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення 

облігацій серії А. 

 Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії А 

приймається загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СС ЛОУН». 

7.3 дії, що проводяться в разі 

дострокового закінчення 

розміщення облігацій (якщо на 

запланований обсяг облігацій 

укладено договори з першими 

власниками та облігації повністю 

оплачено) 

У разі прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення 

облігацій серії А, загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СС ЛОУН» приймають рішення 

про затвердження результатів емісії облігацій серії А та затвердження звіту 

про результати емісії облігацій серії А. 

7.4 порядок подання заяв на 

придбання облігацій 

Протягом строку встановленого даним рішенням про емісію облігацій серії 

А, а саме з 14.05.2021 року по 13.07.2021 року (включно), особи, які мають 

намір придбати облігації Емітента, подають відповідні заяви на купівлю 

облігацій (надалі «Заяви на придбання») безпосередньо Емітенту за 

наступною адресою: 
 

Україна, 03066, місто Київ, вул. Максимовича Михайла (Голосіївський р-н), 

будинок 8, третій поверх, офіс ТОВ «СС ЛОУН». 

e-mail: bonds@ccloan.com.ua 
 

 

Заява на придбання має містити наступну інформацію:  

Найменування заявника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ (реєстраційний номер юридичної особи – нерезидента), кількість 

облігацій серії А, що заявник планує придбати,  ціна однієї (кожної) 

облігації або однозначні умови її визначення, запланована дата укладення 

договору щодо відчуження облігацій (договору купівлі-продажу), реквізити 

рахунку у цінних паперах заявника, платіжні реквізити, згоду з умовами 

емісії облігацій серії А, що викладені в цьому Рішенні про емісію облігацій, 

дата у яку покупець планує сплатити повну вартість облігацій, юридичну 

адресу та адресу фактичного місцезнаходження заявника, контактні 

телефони та адресу електронної пошти заявника, П.І.Б. особи заявника, яка 

уповноважена укладати відповідні правочини, посилання на документ, який 

надає відповідні повноваження. 

7.5 порядок укладання договорів 

купівлі-продажу облігацій 

Договори щодо відчуження (договори купівлі-продажу, договори на 

придбання) облігацій (надалі – «Договори купівлі-продажу») в процесі 

емісії  облігацій серії А укладаються у письмовій формі відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

Укладення Договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись 

Емітентом за  адресою Україна, 03066, місто Київ, вул. Максимовича 
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Михайла (Голосіївський р-н), будинок 8, третій поверх, офіс ТОВ «СС 

ЛОУН». 

Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен мати рахунок 

у цінних паперах, відкритий в одній з депозитарних установ, які мають 

відповідну ліцензію видану Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку (надалі - «НКЦПФР»). 

Укладання договорів купівлі-продажу з першими власниками в процесі 

розміщення облігацій серії А відбувається  в строки установлені для 

розміщення облігацій серії А, а саме з 14.05.2021 року по 13.07.2021 року 

(включно). Розрахунок за укладеними договорами купівлі-продажу з 

першими власниками в процесі емісії облігацій серії А буде здійснюватися 

без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». 

Укладання договорів купівлі-продажу в процесі емісії облігацій серії А 

може здійснюватися лише з особами, які визначені у переліку осіб, які є 

учасниками розміщення облігацій серії А, який наведено в розділі 12 цього 

Рішення про емісію облігацій.  

7.6 строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 

запланована ціна продажу 

облігацій під час розміщення (за 

номінальною вартістю / з 

дисконтом (нижче номінальної 

вартості)/ вище номінальної 

вартості) 

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення складає 100 % від 

номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій у процесі 

їх розміщення визначається Емітентом з врахуванням попиту та ринкових 

умов, але не може бути менше номінальної вартості облігації.  

Ціна продажу облігацій визначається на день здійснення їх оплати, що 

визначена у договорі купівлі-продажу облігацій з першим власником. Всі 

ціни визначаються з точністю до однієї копійки. 

валюта, у якій здійснюється оплата 

облігацій (національна або 

іноземна валюта) 

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. 

найменування і реквізити банку та 

номер поточного рахунку, на який 

вноситиметься плата за облігації 

(якщо оплата облігацій 

здійснюється у національній 

валюті та іноземній валюті,- 

окремо вказуються номери 

рахунків у національній та 

іноземній валютах) 

Оплата облігацій серії А здійснюється шляхом перерахування 100% 

вартості облігацій на поточний рахунок Емітента за реквізитами: 

 

Номер рахунку: UA 96 300528 0000026506455000236 

Найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП Банк» 

МФО банку: 300528 

Код за ЄДРПОУ: 21685166, 

строк оплати облігацій Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-

продажу облігацій серії А з першими власниками облігацій. Строк (повної) 

оплати в договорах  купівлі-продажу облігацій серії А з першими 

власниками облігацій має закінчуватися до дати закінчення розміщення 

облігацій, встановленій у даному Рішенні про емісію облігацій, а саме до 

13.07.2021 року (включно).  

7.7 відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього 

випуску): 

повне найменування Емітент не користується послугами андеррайтера 

код за ЄДРПОУ Емітент не користується послугами андеррайтера 

місцезнаходження Емітент не користується послугами андеррайтера 

номери телефонів та факсів Емітент не користується послугами андеррайтера  

номер і дата видачі ліцензії на 

провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - 

діяльності з торгівлі цінними 

паперами, а саме андеррайтингу 

Емітент не користується послугами андеррайтера 

7.8 відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну 

установу / Центральний депозитарій цінних паперів):  



18 

 

повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (Центральний депозитарій цінних паперів, 

надалі – «ПАТ «НДУ» або «Центральний депозитарій»); 

місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г 

код за ЄДРПОУ 30370711 

реквізити договору про надання 

реєстру власників іменних цінних 

паперів (номер, дата укладення) 

(зазначаються у разі складання 

такого договору) 

На дату прийняття Рішення про емісію облігацій договір між Емітентом та 

ПАТ «НДУ» не укладався 

номер, серія та дата видачі ліцензії 

на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності 

депозитарної установи 

(зазначаються у разі, якщо особою, 

визначеною на надання емітенту 

реєстру власників іменних цінних 

паперів, є депозитарна установа) 

Не застосовується 

8 Строк та порядок повернення 

внесків, внесених як плата за 

облігації, у разі визнання емісії 

облігацій недійсною 

У разі прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії 

облігацій серії А недійсною Директор Товариства протягом 5 робочих днів 

з дня прийняття реєструвальним органом такого рішення персонально 

повідомляє власників облігацій серії А про визнання емісії облігацій серії А 

недійсною. Директор Товариства приймає рішення та забезпечує 

повернення Товариством першим власникам внесків, внесених ними як 

плата за облігації серії А, протягом 60 (шестидесяти) робочих днів з дати 

прийняття рішення про визнання емісії облігацій серії А недійсною. 

Повернення внесків відбувається шляхом перерахування коштів в 

безготівковій формі на поточний рахунок першого власника облігацій, що 

зазначений в договорі купівлі-продажу облігацій серії А, укладеному з 

першим власником облігацій 

9 Строк та порядок повернення 

внесків, внесених як плата за 

облігації, у разі незатвердження у 

встановлені строки результатів 

емісії облігацій 

У разі незатвердження Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СС ЛОУН» у встановлені строки 

результатів емісії облігацій серії А, Директор Товариства персонально 

повідомляє власників облігацій серії А протягом 5 (п’яти) робочих днів з 

дати закінчення встановлених законодавством строків для затвердження 

результатів емісії облігацій, та забезпечує повернення Емітентом власникам 

облігацій серії А внесків, внесених ними як плата за облігації серії А, 

протягом 30 (тридцять) робочих днів з дати закінчення встановлених 

законодавством строків для затвердження результатів емісії облігацій. 

Повернення внесків відбувається шляхом перерахування коштів в 

безготівковій формі на поточний рахунок першого власника облігацій, що 

зазначений в договорі купівлі-продажу облігацій серії А, укладеному з 

першим власником облігацій 

10 Строк та порядок повернення 

внесків, внесених як плата за 

облігації, у разі відмови від емісії 

облігацій після початку 

розміщення облігацій 

У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій серії А після 

початку їх розміщення Директор Товариства: 

• протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття рішення про відмову 

від емісії облігацій серії А персонально повідомляє про відмову від емісії 

власників облігацій серії А; 

• зупиняє розміщення облігацій серії А (якщо відповідне рішення 

прийнято до дати закінчення розміщення облігацій серії А); 

• повертає власникам внески, внесені ними як плата за облігації серії А, 

не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про 

відмову від емісії облігацій серії А. 

Повернення внесків відбувається шляхом перерахування коштів в 

безготівковій формі на поточний рахунок першого власника облігацій, що 

зазначений в договорі купівлі-продажу облігацій серії А, укладеному 

першим власником облігацій з Емітентом в процесі їх розміщення.  
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11 Порядок надання інвесторам 

рішення про емісію облігацій 

Емітент безоплатно надає інвесторам засвідчену копію Рішення про емісію 

облігацій на їх письмовий запит протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 

отримання такого запиту.  

Емітент розміщує в електронній формі на власному веб-сайті (https:// 
www.ccloan.ua/) Рішення про емісію облігацій серії А протягом двох 

робочих днів з дати реєстрації випуску облігацій серії А реєструвальним 

органом 

12 Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у 

процесі емісії), із зазначенням: 

12.1 для юридичних осіб - резидентів: 

найменування, місцезнаходження, 

коду за ЄДРПОУ, місця та дати 

проведення державної реєстрації 

№ Найменування Місцезнаходження 
Код за 

ЄДРПОУ 

Місце та дата 

проведення 

державної 

реєстрації 

1 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ 

БАНК «РАДАБАНК» 

49069, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

проспект 

Олександра Поля, 

буд. 46 

21322127 

03.12.1993 р. 

Виконавчий 

комітет 

Дніпропетров

ської міської 

ради 

2 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

03150, м. Київ, вул. 

Велика 

Васильківська, буд. 

100 

23494714 

24.03.1993 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

3 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» 

03062, м. Київ, 

проспект Перемоги, 

буд. 67 

22868414 

25.12.1992 р. 

Святошинська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

4 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

3/4» 

04080, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

КИРИЛІВСЬКА, 

будинок 25 

36002395 

15.07.2008 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києвi 

державна 

адмiнiстрацiя 

5 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

АВАНГАРД» 

04116, м. Київ, вул. 

Шолуденка, буд. 3 
38690683 

23.04.2013 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

6 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

АЛЬЯНС» 

04053, м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, 

буд. 50 

14360506 

10.03.1992 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

7 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 32 
14352406 

07.07.1993 р. 

Виконавчий 

комітете 

Дніпропетров

ської міської 

ради 

8 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 

СІЧ» 

01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, буд. 

63 

37716841 

24.05.2011 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

9 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ДЕРЖАВНИЙ 

ЕКСПОРТНО-

ІМПОРТНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ» 

03150, м. Київ, вул. 

Антоновича, буд. 

127 

32112 

23.01.1992 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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10 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ІНФІНІТІ 

ПРОФІТ» 

61024, Харківська 

обл., м. Харків, вул. 

Чайковська, буд. 

5/7/9, квартира 1 

41634791 

04.10.2017 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

11 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ - 

СТАБІЛЬНЕ 

ЗРОСТАННЯ» (код 

ЄДРІСІ 13200345) 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

39951347 

14.08.2015 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

12 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ - 

СТАБІЛЬНІСТЬ» (код 

ЄДРІСІ 13201073) 

01054, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

43729680 

27.07.2020 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація      

13 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІНГ 

БАНК УКРАЇНА» 

04070, м. Київ, вул. 

Спаська, буд. 30-А 
21684818 

15.12.1997 р. 

Подільська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

14 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ГЛОБУС» 

04073, м. Київ, пров. 

Куренівський, буд. 

19/5 

35591059 

29.11.2007 р. 

Оболонська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

15 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІЙНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» 

88000, Закарпатська 

обл., м. Ужгород, 

вул. Юрія Гойди, 

буд. 10 

19355562 

16.12.1992 р. 

Ужгородська 

районна 

державна 

адміністрація 

Закарпатської 

області 

16 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КРИСТАЛБАНК» 

04053, м. Київ, вул. 

Кудрявський узвіз, 

буд. 2 

39544699 

11.12.2014 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

17 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОТП 

БАНК» 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 43 
21685166 

02.03.1998 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

18 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» 

01135, м. Київ, 

площа Перемоги, 

буд. 1 

26410155 

20.06.1997 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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19 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК» 

04070, м. Київ, вул. 

Андріївська, буд. 4 
14282829 

23.12.1991 р. 

Виконавчий 

комітет 

Донецької 

міської ради 

20 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНГО 

ЖИТТЯ» 

01054, м. Київ, вул. 

бульварно-

Кудрявська, буд. 33 

35333145 

16.08.2007 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

21 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНГО» 

01054, м. Київ, вул. 

бульварно-

Кудрявська, буд. 33 

16285602 

15.03.1994 р. 

Шевченківськ

а районна у 

м.Києві 

державна 

адміністрація 

22 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 

04176, м. Київ, вул. 

Електриків, буд. 29А 
20842474 

08.08.1994 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

23 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«КРЕМІНЬ» 

02094, м. Київ, вул. 

Червоноткацька, 

буд. 84 

24559002 

03.10.1996 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

24 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «МЕГА-

ГАРАНТ» 

61057, Харківська 

обл., м. Харків, вул. 

Донця-

Захаржевського, 

буд. 6/8 

30035289 

10.07.1998 р. 

Виконавчий 

комітет 

Харківської 

міської ради 

25 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ТАСКОМБАНК» 

01032, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ СИМОНА 

ПЕТЛЮРИ, будинок 

30 

9806443 

21.10.1991 р. 

Оболонська 

районна у м. 

Києвi 

державна 

адмiнiстрацiя 

26 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» 

01135, м. Київ, вул. 

Чорновола 

Вячеслава, буд. 8 

26547581 

20.04.2004 р. 

Печерська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

27 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» 

04114, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

АВТОЗАВОДСЬКА, 

будинок 54/19 

21133352 

20.01.1994 р. 

Оболонська 

районна у м. 

Києвi 

державна 

адмiнiстрацiя 

28 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК» 

01001, м. Київ, вул. 

Грушевського, буд. 

1Д 

14360570 

19.03.1992 р. 

Виконавчий 

комітет 

Дніпропетров

ської міської 

ради 
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29 

ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ ПАЙОВИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ – ФОНД 

ОБЛІГАЦІЙ ІІ» (код 

ЄДРІСІ 23200872) від 

власного імені, в 

інтересах та за рахунок 

учасників фонду діє 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

01054, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

Код за 

ЄДРПОУ 

КУА – 

34486135 

Дата внесення 

до ЄДРІСІ – 

06.03.2020 р.; 

КУА 

27.06.2006 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

30 

ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ ПАЙОВИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ – ФОНД 

ОБЛІГАЦІЙ» (код 

ЄДРІСІ 2321594) від 

власного імені, в 

інтересах та за рахунок 

учасників фонду діє 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

01054, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

Код за 

ЄДРПОУ 

КУА – 

34486135 

Дата внесення 

до ЄДРІСІ – 

05.04.2011 р.; 

КУА 

27.06.2006 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

31 

МОТОРНЕ 

(ТРАНСПОРТНЕ) 

СТРАХОВЕ БЮРО 

УКРАЇНИ 

02154, м. Київ, 

Русанівський 

бульвар, буд. 8 

21647131 

14.07.1994 р. 

Дніпровська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

32 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АЙБОКС БАНК» 

03150, м. Київ, вул. 

Ділова, буд. 9 А 
21570492 

24.12.1993 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

33 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 

01054, м. Київ, вул. 

Дмитрівська, буд. 

48-Г, літера А 

21626809 

10.11.1994 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

34 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«АЛЬТАНА 

КАПІТАЛ» 

04053, м.Київ, 

ПРОВУЛОК 

КИЯНІВСЬКИЙ, 

будинок 7 А 

20337279 

10.12.1997 р. 

Виконавчий 

комітет 

Донецької 

міської ради 

35 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ГРАВЕ УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ» 

03150, м. Київ, вул. 

Велика 

Васильківська, буд. 

65 

25399836 

23.03.1998 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адмінстрація 
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36 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСЬКЕ 

ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ» 

04071, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

СПАСЬКА, будинок 

5, офіс 15 

34692526 

19.10.2006 р. 

Подільська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

37 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІВЕКС 

КАПІТАЛ» 

01021, м. Київ, 

Кловський узвіз, 

буд. 7 

21600862 

10.05.1994 р. 

Шевченкiвськ

а районна у м. 

Києвi 

державна 

адмiнiстрація 

38 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КІНТО» 

04070, м. Київ, вул. 

Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б 

16461855 

23.03.1992 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

39 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ 

РЕЗЕРВ» 

04210, м. Київ, 

проспект Героїв 

Сталінграда, буд. 12-

Л 

22904759 

21.11.1994 р. 

Оболонська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

40 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ

» 

01135, м.Київ, вул. 

Дмитрівська, 75, 

оф.155 

22968535 

02.08.1995 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

41 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«МЕТЛАЙФ» 

01032, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 110 
32109907 

16.07.2002 р. 

Шевченківськ

а районна у 

м.Києві 

державна 

адміністрація 

42 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТСЬКА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 

«ПРІНКОМ» 

76019, Івано-

Франківська обл., м. 

Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 

буд. 22, офіс 300 

20542223 

23.02.1994 р. 

Виконавчий 

комітет Івано-

Франківської 

міської ради 

43 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ПРОСТО-

СТРАХУВАННЯ» 

04050, м. Київ, вул. 

Герцена, буд. 10 
24745673 

02.04.1997 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

44 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА ГРУПА 

«ТАС» 

03062, м. Київ, 

проспект Перемоги, 

буд. 65 

30115243 

19.10.1998 р. 

Святошинська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адмінстрація 

45 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ» 

01011, м. Київ, вул. 

Рибальська, буд. 22 
30968986 

07.06.2000 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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46 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «АРКС» 

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8 
20474912 

22.08.2003 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

47 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ» 

03056, м. Київ, вул. 

Борщагівська, буд. 

154 

33908322 

09.12.2005 р. 

Солом'янська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

48 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«БРОКБІЗНЕС» 

04050, м. Київ, вул. 

Білоруська, буд. 3 
20344871 

15.12.1993 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

49 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ВАН 

КЛІК» 

36000, Полтавська 

обл., м. Полтава, 

вул. Пушкіна, буд. 

47 

13934129 

02.03.1995 р. 

Виконавчий 

комітет 

Полтавської 

міської ради 

50 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ВУСО» 

03150, м. Київ, вул. 

Казимира Малевича, 

буд. 31 

31650052 

24.09.2001 р. 

Виконавчий 

комітет 

Донецької 

міської ради 

51 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» 

03150, м. Київ, вул. 

Велика 

Васильківська, буд. 

65 

19243047 

16.02.2000 р. 

Філія 

комунального 

підприємства 

Київської 

обласної ради 

«Готово» 

міста Києва 

52 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ЕТАЛОН-ПОЛІС» 

01034, м.Київ, ВУЛ. 

ПРОРІЗНА, будинок 

4 

31512057 

12.07.2001 р. 

Шевченківськ

а районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

53 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ЄВРОІНС УКРАЇНА» 

03150, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 102 

22868348 

10.11.1994 р. 

Голосіївська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

54 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КД 

ЖИТТЯ» 

 01135, м. Київ, вул. 

Полтавська, буд. 10 
35525143 

30.10.2007 р. 

Солом'янська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

55 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КНЯЖА 

ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП» 

04050, м. Київ, вул. 

Глибочицька, буд. 

44 

30434963 

30.06.1999 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

56 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«КОЛОННЕЙД 

УКРАЇНА» 

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8 
25395057 

05.02.1998 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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57 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ОРАНТА-ЖИТТЯ» 

04053, м. Київ, пров. 

Несторівський, буд. 

7 

25635389 

26.05.1998 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

58 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ПЕРША» 

03150, м. Київ, вул. 

Фізкультури, буд. 30 
31681672 

24.09.2001 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

59 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ» 

04053, м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, 

буд. 42 

32456224 

08.04.2003 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

60 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ПЗУ 

УКРАЇНА» 

04053, м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, 

буд. 40 

20782312 

05.01.1999 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

61 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ПРОВІДНА« 

03049, м. Київ, 

проспект 

Повітрофлотський, 

буд. 25 

23510137 

30.06.2004 р. 

Солом'янська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

62 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«САЛАМАНДРА» 

36023, Полтавська 

обл., м. Полтава, 

вул.Колективна, буд. 

10 

21870998 

18.11.1994 р. 

Департамент 

адміністратив

них послуг та 

дозвільних 

процедур 

Дніпровської 

міської ради 

63 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ТАС» 

03062, м. Київ, 

проспект Перемоги, 

буд. 65 

30929821 

24.04.2001 р. 

Святошинська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адмінстрація 

64 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА» 

03038, м. Київ, вул. 

Федорова Івана, буд. 

32 літера А 

30859524 

02.08.2002 р. 

Солом'янська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

65 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ 

СТАНДАРТ» 

04073, м.Київ, 

ПРОВ.БАЛТІЙСЬК

ИЙ, будинок 20 

22229921 

09.08.1994 р. 

Оболонська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

66 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«УЛЬТРА» 

03191, м. Київ, вул. 

Маршала Конєва, 

буд. 10/1, офіс 700 

33152597 

29.12.2004 р. 

Голосіївська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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67 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНА» 

01133, м. Київ, 

бульвар Лесі 

Українки, буд. 9 

20113829 

23.12.1994 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

68 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «УНІКА 

ЖИТТЯ» 

01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 

70-А 

34478248 

14.07.2006 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

69 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «УНІКА» 

01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 

70-А 

20033533 

10.02.1994 р. 

Реєстраційна 

служба 

Головного 

управління 

юстиції у м. 

Києві  

70 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ФІНЕКС» 

01133, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА 

КОНОВАЛЬЦЯ, 

будинок 31 

22321992 

13.12.1994 р. 

Виконком 

Сiмферопольс

ької мiської 

ради АР Крим 

71 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА 

АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА» 

Зареєстроване 

місцезнаходження: 

69005, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, буд. 

97-А; Фактичне 

місцезнаходження: 

03186, м.Київ, вул. 

Авіакоструктора 

Антонова, буд. 5 

13490997 

30.05.2001 р. 

Виконавчий 

комітет 

Донецької 

міської ради 

72 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА 

АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА-

ЖИТТЯ» 

03186, м. Київ, вул. 

Авіаконструктора 

Антонова, буд. 5 

24309647 

08.07.2003 р. 

Солом'янська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

73 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ» 

04080, м. Київ, вул. 

Кирилівська, буд. 40 
20602681 

22.06.1993 р. 

Подільська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

74 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП» 

04050, м. Київ, вул. 

Глибочицька, буд. 

44 

24175269 

07.08.1997 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

75 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА 

ТРАНСПОРТНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ» 

01033, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬКОГ

О, будинок 77 

22945712 

29.12.1994 р. 

Голосіївська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

76 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 

65005, Одеська обл., 

м. Одеса, вул. 

Михайлівська, буд. 

44 

25050281 

17.12.1997 р. 

Виконавчий 

комітет 

Одеської 

міської ради 
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77 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Банк 

«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 

04070, м. Київ, вул. 

Борисоглібська, буд. 

5, літера А 

21665382 

30.12.1996 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

78 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ПРАЙД» 

01001, м. Київ, вул. 

Велика 

Житомирська, буд. 

6/11, кімната 307 

38901693 

16.09.2013 р. 

Реєстраційна 

служба 

Головного 

управління 

юстиції у м. 

Києві 

79 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ 

СТРАТЕГІЇ» (код 

ЄДРІСІ 132449) 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

34487846 

13.07.2006 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

80 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «АКОРДБАНК» 

04136, м. Київ, вул. 

Стеценко, буд. 6 
35960913 

03.06.2008 р. 

Подільська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

81 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МТБ 

БАНК» 

68003, Одеська обл., 

м. Чорноморськ, 

проспект Миру, буд. 

28 

21650966 

05.11.1993 р. 

Виконавчий 

комітет 

Чорноморсько

ї міської ради 

Одеської 

області 

82 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«НАЦІОНАЛЬНА 

АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ОРАНТА» 

02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, буд. 

7-Д 

34186 

16.09.1994 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

83 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК» 

03087, м. Київ, вул. 

Єреванська, буд. 1 
23697280 

21.07.1993 р. 

Солом`янська 

районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

84 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

« ІНДУСТРІАЛБАНК» 

01133, м. Київ, вул. 

Генерала Алмазова, 

буд. 18/7 

13857564 

16.10.1991 р. 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

85 

СПІЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДРАГОН КАПІТАЛ» 

01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 

36-Д 

30965875 

15.06.2000 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

Адміністрація 
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86 

СТРАХОВЕ 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАХІД-РЕЗЕРВ» 

78200, Івано-

Франківська обл., 

місто Коломия, 

ВУЛИЦЯ 

С.ПЕТЛЮРИ, 

будинок 13 

13647967 

21.01.1998 р. 

Коломийська 

районна 

державна 

адміністрація 

Івано-

Франківської 

області 

87 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬЯНС УКРАЇНА» 

04119, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, буд. 

21-Г 

32253696 

20.11.2002 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

88 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКСПРЕС 

СТРАХУВАННЯ» 

01004, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 15/2 

36086124 

05.08.2008 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація  

89 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА ГРУПА 

«ОБЕРІГ» 

03040, м. Київ, вул. 

Васильківська, буд. 

14 

39433769 

08.10.2014 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

90 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «АРКС 

ЛАЙФ» 

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8 
35692536 

06.02.2008 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

91 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ВІДІ-

СТРАХУВАННЯ» 

08131, Київська 

обл., Києво-

Святошинський р-н, 

село Софіївська 

Борщагівка, вул. 

Велика Кільцева, 

буд. 56 

35429675 

24.09.2007 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

92 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ГАРДІАН» 

01032, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬКОГ

О, будинок 96 

35417298 

24.09.2007 

р.Святошинсь

ка районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

93 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ДОБРОБУТ ТА 

ЗАХИСТ» 

01014, м. Київ, ВУЛ. 

Катерини Білокур, 

буд. 10/15, офіс 9 

31571133 

02.07.2001 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

94 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ» 

02002, м. Київ, вул. 

Луначарського, буд. 

14, офіс 81 

35392462 

06.09.2007 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

95 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«ІННОВАЦІЙНІ 

СТРАХОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

04050, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

МЕЛЬНИКОВА, 

будинок 81 ЛІТЕРА 

А 

39099398 

14.02.2014 р. 

Шевченківськ

а районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

96 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КРЕДО» 

69068, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ПРОСПЕКТ 

МОТОРОБУДІВНИ

КІВ, будинок 34 

13622789 

27.02.1997 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 
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97 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «МОТОР-

ГАРАНТ» 

69068, Запорізька 

обл., місто 

Запоріжжя, 

ВУЛИЦЯ 

ВЕРЕСАЄВА, 

будинок 3 

31154435 

05.09.2000 р. 

Шевченківськ

а районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської Ради 

98 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«Ю.ЕС.АЙ.» 

04210, м.Київ, 

ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДА , 

будинок 4, корпус 

6А 

32404600 

11.06.2003 р. 

Радивілівська 

районнадержа

вна 

адміністрація 

99 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВЕ 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГЛОБУС» 

03038, м.Київ, 

ФЕДОРОВА 

ІВАНА, будинок 32, 

корпус ЛІТ. В 

20448234 

18.05.1994 р. 

Ужгородська 

районна 

державна 

адміністрація 

в 

Закарпатськы

й обл. 

100 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «АЛЬФА-

ГАРАНТ» 

01133, м. Київ, 

бульвар Лесі 

Українки, буд. 26 

32382598 

21.05.2003 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

101 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

«НАФТАГАЗСТРАХ» 

02098, м. Київ, вул. 

Юрія Шумського, 

буд. 1-А, офіс 121 

21004953 

10.02.1995 р. 

Виконавчий 

комітет 

Одеської 

міської ради 

102 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙСІЮ 

КОНСАЛТИНГ» 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

43396550 

09.12.2019 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

103 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АРТА ЦІННІ 

ПАПЕРИ» 

01001, м.Київ, 

ПРОВУЛОК 

МУЗЕЙНИЙ, 

будинок 4 

32709075 

24.12.2003 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

104 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БОНА ПЛЮС ЛТД» 

03127, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 55, кімната 

4 

35692468 

06.02.2008 р. 

Голосіївська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

105 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВЕНЧУРНІ 

ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПРОЕКТИ» 

01601, м. Київ, пров. 

Госпітальний, буд.4-

Б, кімната 212 

32162871 

30.09.2002 р. 

Печерська 

районна у 

м.Києві 

державна 

адміністрація 

106 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОМІНАНТА 

ТРЕЙД» 

04655, м.Київ, 

КУДРЯВСЬКИЙ 

УЗВІЗ, будинок №5-

Б, офіс 609 

38726248 

30.04.2013 р. 

Шевченківськ

а районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

107 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКВІФІН УКРАЇНА» 

03066, м. КИЇВ, вул. 

Максимовича 

Михайла 

(Голосіївський р-н), 

буд. 8 

42987483 

07.05.2019 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація4 
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108 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГЕТИЧНА 

РЕЄСТРАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ» 

01601, м. Київ, пров. 

Госпітальний, буд. 

4-Б, кімната 238 

31810610 

29.01.2002 р. 

Оболонська 

районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

109 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«І-НВЕСТ» 

04050, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 

СТРІЛЬЦІВ, 

будинок 60 

36473568 

30.07.2009 р. 

Подільська 

районна у 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

110 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ 

КАПІТАЛ» 

01030, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

, будинок 32, офіс 49 

33948171 

26.12.2005 р. 

Шевченківськ

а районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

111 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

35649564 

28.01.2008 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

112 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТИЦІЙНО-

ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ 

ПРОФІНВЕСТ» 

04050, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

БІЛОРУСЬКА, 

будинок 30 

33601866 

09.08.2005 р. 

Святошинська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

113 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВІНТУМ» 

01042, м. Київ, вул. 

Чигоріна, буд. 18, 

Кабінет 214 

38511128 

10.01.2013 р. 

Оболонська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

114 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КІНТО, ЛТД» 

04070, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, 

будинок 25-Б 

19263860 

23.11.1994 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

115 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ - 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«АПІНВЕСТ» 

04050, м.Київ, вул. 

Дегтярівська, буд. 4 
35624670 

04.12.2007 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

116 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ГАРАНТІЯ - ІНВЕСТ» 

01030, м. Київ, вул. 

В'ячеслава 

Липинського, буд. 

12, офіс 4 

33238312 

16.11.2004 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

117 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ДМ 

КАПІТАЛ» 

03150, м. Київ, вул. 

Предславинська, 

буд. 37, офіс 516 

38129688 

07.03.2012 р. 

Голосіївська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 
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118 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького, буд. 

19-21 

34486135 

27.06.2006 р. 

Шевченківськ

а районна у м. 

Києві 

Державна 

адміністрація 

119 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ОПТІМА – КАПІТАЛ» 

79060, м. Львів, вул. 

Наукова, буд. 7А 
32800975 

19.01.2004 р. 

Виконавчий 

комітет 

Львівської 

міської ради 

120 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ОТП 

КАПІТАЛ» 

03680, м. Київ, вул. 

Фізкультури, 28 

(літера Д) 

35290039 

26.07.2007 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

121 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ПОРТФЕЛЬНІ 

ІНВЕСТИЦІЇ» 

79037, м. Львів, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 212 

32713118 

08.12.2003 р. 

Управління 

державної 

реєстрації 

юридичного 

департаменту 

Львівської 

міської ради 

122 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ФІНЕКС-КАПІТАЛ» 

61070, Харківська 

обл., м. Харків, вул. 

Академіка 

Проскури, буд. 1, 

корпус 45, офіс 21 

34333275 

10.04.2006 р. 

Реєстраційна 

служба 

Харківського 

міського 

управління 

юстиції 

Харківської 

області 

123 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«АКТИВ ПЛЮС» 

01030, м. Київ, вул. 

Богдана 

Хмельницького 32, 

офіс 49 

32977421 

18.08.2004 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

124 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ОПІКА» 

36023, Полтавська 

обл., м. Полтава, 

вул. Колективна, 

буд. 10. 

34094201 

08.02.2006 р. 

Виконавчий 

комітет 

Полтавської 

міської ради 

125 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНКОРД КЕПІТАЛ» 

01601, м. Київ, вул. 

Мечнікова, буд. 2 
39018979 

17.11.2004 р. 

Печерська 

районна у м. 

Києві 

Державна 

Адміністрація 

126 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРАУН АЛЬЯНС» 

01133, м. Київ, 

бульвар Лесі 

Українки, буд. 34, 

кімната 431 

37412569 

23.11.2010 р. 

Реєстраційна 

служба 

Головного 

управління 
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юстиції у м. 

Києві 

127 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КУА ОЗОН» 

03150, м. Київ, вул. 

Горького, буд. 64/16 

/ вул. Федорова 

Івана, буд. 64/16 

33936496 

22.02.2006 р. 

Голосіївська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

128 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАТЕРІАЛЬНІ 

АКТИВИ-2» 

49000, 

Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ 

ВОСКРЕСЕНСЬКА, 

будинок 30 

39036757 

24.12.2013 р. 

Дніпровська 

міська рада 

129 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОРТФЕЛЬНИЙ 

ІНВЕСТОР» 

65005, Одеська обл., 

м. Одеса, вул. 

Михайлівська, буд. 

44-В 

13892951 

11.05.2000 р. 

Виконавчий 

комітет 

Одеської 

міської ради 

130 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОДЖЕКТ 

ПАРТНЕРС» 

03066, м. КИЇВ, вул. 

Максимовича 

Михайла, буд. 8 

42096397 

26.04.2018 р. 

Голосіївська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

131 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОФІ-Т ЦІННІ 

ПАПЕРИ» 

03179, м. Київ, 

Брест-Литовське 

шосе, буд. 8А 

37962116 

22.12.2011 р. 

Святошинська 

районна в м. 

Києві 

державною 

адміністрація 

132 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІГНІФЕР» 

04073, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

СИРЕЦЬКА, 

будинок 43 

37540116 

17.02.2011 р. 

Виконавчий 

комітет 

Дніпропетров

ської міської 

ради 

133 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІЛЬВЕРГЕЙТ 

ЮКРЕЙН» 

01042, м. КИЇВ, 

пров. 

Новопечерський, 

буд. 19/3 

42885201 

13.03.2019 р. 

Печерська 

районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

134 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІТАЙМС» 

04071, м. Київ, вул. 

Ярославська, буд. 58 
34431730 

20.06.2006 р. 

Шевченківськ

а районна в 

м.Києві 

державна 

адміністрація 

135 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТАСК-БРОКЕР» 

01601, м.Київ, 

ПРОВУЛОК 

РИЛЬСЬКИЙ, 

будинок 6 

34300570 

06.04.2006 р. 

Шевченківськ

а районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

136 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТІ ЕНД СІ» 

03150, м.Київ, ВУЛ. 

ПРЕДСЛАВИНСЬК

А, будинок 28 

19497799 

22.01.1996 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 
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137 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТІ-ІНВЕСТ» 

01032, м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, 

буд. 30 

37833036 

25.08.2011 р. 

Шевченківськ

а районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

138 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УНІВЕР КАПІТАЛ» 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 59, 

офіс 102 

33592899 

29.06.2005 р. 

Голосіївська 

районна у м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

139 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ 

«ЗАХІДНА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 

ГРУПА» 

76018, Івано-

Франківська обл., 

місто Івано- 

Франківськ, 

ПЛОЩА 

МІЦКЕВИЧА, 

будинок 6, офіс 5 

30610731 

28.04.2000 р. 

Виконавчий 

комітет Івано-

Франківської 

міської ради 

140 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ 

ПРОФФІНАНС» 

02002, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

ПАНЕЛЬНА, 

будинок 5 

40969017 

18.11.2016 р. 

Дніпровська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

141 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІРМА «МОТОР-

ДІЛЕР» 

69068, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, 

вул. Омельченка, 

буд. 21 

24513000 

29.10.1996 р. 

Виконком 

Запорізької 

міськради 

Запорізької 

обл. 

142 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ 

«АВТОАЛЬЯНС-

ІНВЕСТ» 

04116, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

СТАРОКИЇВСЬКА, 

будинок 10 

22926761 

20.03.1995 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

143 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-

ФІНАНС» 

01024, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

БОГОМОЛЬЦЯ, 

будинок 14, 

приміщення 182 

33400984 

29.03.2005 р. 

Печерська 

районна в 

місті Києві 

державна 

адміністрація 

144 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ 

«ФАВОРИТ» 

03067, м. Київ, вул. 

Гарматна, буд. 6 
23730178 

15.07.1996 р. 

Солом'янська 

районна в 

м.Києві 

державна 

адміністрація 

145 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АГЕНТСТВО ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ «КРЕДО-

ІНВЕСТ» 

69095, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, 

пр.Соборний, буд. 

152-В, офіс 414 

22123772 

26.09.1994 р. 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

146 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ «ФІНЕКС-

УКРАЇНА» 

61070, Харківська 

обл., місто Харків, 

ВУЛИЦЯ 

АКАДЕМІКА 

ПРОСКУРИ, 

будинок 1, корпус 

45, офіс 9 

31063268 

22.08.2000 р. 

Виконавчий 

комітет 

Харківської 

міської ради 
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12.2 для юридичних осіб - нерезидентів: 

найменування, місцезнаходження, 

реквізитів документа, що свідчить 

про реєстрацію цієї юридичної 

особи в країні її місцезнаходження 

(копія легалізованого витягу 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру або нотаріально 

засвідчене реєстраційне 

посвідчення уповноваженого 

органу іноземної держави про 

реєстрацію відповідної юридичної 

особи) 

 

№ Найменування 
Місцезнаходжен

ня 

Реквізити документа, що 

свідчить про реєстрацію 

юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (копія 

легалізованого витягу 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру або 

засвідчене нотаріально 

реєстраційне посвідчення 

уповноваженого органу 

іноземної держави про 

реєстрацію 

1 

CC 

CONTINENTAL 

CITY CAPITAL 

LTD 

Stavrou, 56, Flat 

104 Strovolos 

2035, Lefkosia, 

Cyprus 

HE342311, incorporation date - 8 

April 2015 

  

12.3 для фізичних осіб - резидентів: 

прізвища, імені, по батькові, місця 

проживання, номера та серії 

паспорта або іншого документа, що 

посвідчує особу, дати його видачі, 

найменування органу, що видав 

відповідний документ 

Облігації розміщуються виключно серед юридичних осіб 

12.4 для фізичних осіб - нерезидентів: 

прізвища, імені, по батькові (за 

наявності), громадянства, номера 

та серії паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу, 

дати його видачі, найменування 

органу, що видав відповідний 

документ 

Облігації розміщуються виключно серед юридичних осіб 

13 Умови та дата закінчення обігу 

облігацій 

Облігації обертаються вільно на території України. Обіг облігацій 

здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на облігації 

виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах інвестора та 

підтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку.  

Власниками облігацій серії А можуть бути будь-які особи, резиденти та 

нерезиденти України, яким згідно чинного законодавства України набуття 

у власність облігації серії А не заборонено. Обіг облігацій серії А 

здійснюється з дотриманням положень законодавства про депозитарну 

систему України.   

Обіг облігацій серії А починається з дня, наступного за днем реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 

результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій та триває до 12.05.2022 року (включно). Протягом строку обігу 

облігації серії А продаються та купуються за договірною ціною. 

Емітент має право придбавати (викупати) облігації на вторинному ринку 

за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних 

облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій 

та має право здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що 

не суперечать чинному законодавству України. 

14 Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 

випадки, у яких емітент здійснює 

обов’язковий викуп облігацій 

Здійснення обов’язкового викупу Емітентом облігацій серії А не 

передбачено. 
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порядок повідомлення власників 

облігацій про здійснення викупу 

облігацій 

За взаємною згодою власника облігацій і Емітента, Емітент має право 

викупити у власника належні йому облігації̈ в будь-який час протягом 

строку обігу облігацій.  

Власник облігацій протягом строку обігу облігацій̆ може звернутися до 

Емітента з пропозицією здійснення викупу облігацій̆, шляхом надання 

повідомлення про викуп облігацій.  

Повідомлення про викуп облігацій надсилається до Емітента за його 

місцезнаходженням: Україна, 03066, місто Київ, вулиця Максимовича 

Михайла (Голосіївський район), будинок 8 засобами поштового зв’язку.  

Повідомлення про викуп облігацій має містити: назву власника облігацій  

(для фізичної особи – П.І.Б.); П.І.Б. уповноваженої  особи власника 

облігацій та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи 

подавати відповідне повідомлення та укладати відповідні договори (для 

фізичної особи - реквізити документів, що посвідчують особу власника 

облігацій); код власника облігацій за ЄДРПОУ (для фізичних осіб - 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, для фізичних 

осіб-підприємців - документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб’єкта 

підприємницької діяльності); юридичну адресу та адресу фактичного 

місцезнаходження власника облігацій (адресу проживання власника 

облігацій) із зазначенням контактного номеру телефону, адреси електронної 

пошти (за наявністю), реквізити рахунку у цінних паперах власника 

облігацій у депозитарній установі; згоду з умовами викупу, які передбачені 

умовами випуску облігацій; кількість облігацій, що пропонуються для 

викупу; зобов’язання здійснити перерахування облігацій на рахунок 

Емітента в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 

години (за київським часом) дати початку викупу облігацій.   

Рішення щодо здійснення викупу облігацій (згода або незгода Емітента 

прийняти пропозицію власника облігацій про викуп облігацій) приймається 

Емітентом відповідно до його статутних документів. У разі прийняття 

рішення Емітентом про викуп облігацій зазначених у відповідному 

повідомленні про викуп Емітент повідомляє власника облігацій про таке 

рішення не пізніше 10  (десяти) робочих днів з  дати отримання від нього 

повідомлення про викуп облігацій.  

Після отримання власником облігацій повідомлення щодо згоди 

Товариства здійснити викуп облігацій, власник облігацій протягом 10 

(десяти) робочих  днів повинен звернутися до Емітента для укладання 

договору купівлі-продажу облігацій та надати всі необхідні документи.  

Емітент має право відхилити пропозицію власника облігацій щодо їх 

викупу. В разі відмові у пропозиції, Емітент має право не повідомляти про 

свою відмову власнику облігацій та не надсилати відповідь на його 

повідомлення про викуп облігацій 

порядок встановлення ціни викупу 

облігацій 

Ціна викупу облігацій встановлюється за взаємною згодою сторін та 

зазначається у відповідному договорі купівлі-продажу (викупу) між 

власником облігацій та Емітентом   

строк, у який облігації можуть 

бути пред’явлені їх власниками для 

викупу 

Здійснення обов’язкового викупу Емітентом облігацій серії А за вимогою 

їх власників не передбачено 

15 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій): 

15.1 дати початку і закінчення виплати 

доходу за облігаціями 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії А здійснюється 

відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати 

доходу за облігаціями зазначені нижче в таблиці: 
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1 14.05.2021 12.08.2021 13.08.2021 18.08.2021 91 

2 13.08.2021 11.11.2021 12.11.2021 17.11.2021 91 

3 12.11.2021 10.02.2022 11.02.2022 16.02.2022 91 

4 11.02.2022 12.05.2022 13.05.2022 18.05.2022 91 

 

Якщо дата початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає 

на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, 

виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим 

(вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної 

серії за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не 

сплачуються.  

15.2 заплановані відсотки (або межі, у 

яких емітент може визначити 

розмір відсоткового доходу за 

відсотковими облігаціями), метод 

розрахунку та порядок виплати 

відсоткового доходу, порядок 

оприлюднення інформації про 

розмір відсоткового доходу за 

облігаціями 

Ставка відсоткового доходу на всі відсоткові періоди встановлюється в 

розмірі 20% (двадцять відсотків) річних.  

 

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті власнику облігації за 

черговим відсотковим періодом, розраховується за формулою: 

                  UAH%i            t 

Сі = N * -------------   *  --------- 

                   100%             365 

де: 

Сі - сума (розмір) відсоткового доходу за відповідний відсотковий період;  

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях, а саме 1000 (одна тисяча 

гривень);  

UAH%i – відсоткова ставка за відповідний період, а саме 20% (двадцять 

відсотків) річних;  

t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді, а саме 91 (дев’яносто 

один) день. 

Сума виплат відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію з 

точністю до 1 (однієї) копійки за методом арифметичного округлення.  

 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії А починається у дату 

початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період та 

закінчується у дату закінчення виплати відсоткового доходу за відповідний 

відсотковий період, які визначено в цьому Рішенні про емісію  облігацій. 

Виплата відсоткового доходу здійснюється на підставі даних реєстру 

власників цінних паперів серії А, складеного Центральним депозитарієм 

станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати 

відсоткового доходу за відповідний відсотковий період. 

 

Якщо дата початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає 

на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, 

виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим 

(вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями серії А за такі 

святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. 

15.3 валюта, у якій здійснюється 

виплата відсоткового доходу 

(національна або іноземна валюта) 

Виплата відсоткового доходу здійснюються виключно у національній 

валюті України - гривні. 

15.4 порядок переказу коштів 

власникам облігацій з метою 

забезпечення виплати відсоткового 

доходу за облігаціями 

Переказ коштів власникам облігацій Емітентом з метою забезпечення 

виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у спосіб, 

визначений законодавством про депозитарну систему України.  

Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом виплати 

відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним 

депозитарієм. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на 
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підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 

24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу за 

відповідний відсотковий період (надалі – «Реєстр»). Реєстр складається 

Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження 

Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом 

переказу Емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у 

Публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з 

обслуговування договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ - 

35917889, код банку - 344443, надалі – «ПАТ «Розрахунковий центр»), 

грошових коштів для здійснення виплати та надання документів 

визначених правилами Центрального депозитарію. Центральний 

депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ 

коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на 

відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-

кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій. 

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить 

рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата 

відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, що 

підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної установи такого 

власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної 

установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші 

розрахунки Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням 

власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого звернення 

власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних 

документів для здійснення виплати та наданні даних про реквізити, за 

якими повинні бути проведені виплати відсоткового доходу, Депозитарна 

установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити 

власника облігацій. 

 

У разі, якщо законодавством України передбачено утримання на користь 

бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент 

здійснює таке утримання. 

16 Порядок погашення облігацій: 

16.1 дати початку і закінчення 

погашення облігацій 

Дата початку погашення облігацій серії А: 13.05.2022 року  

Дата закінчення погашення облігацій серії А: 18.05.2022 року 

16.2 умови та порядок надання товарів 

(послуг) (у разі прийняття рішення 

про емісію цільових облігацій) 

Не застосовується. Емітент здійснює емісію звичайних відсоткових 

облігацій. 

16.3 порядок виплати номінальної 

вартості облігації із зазначенням 

валюти, у якій здійснюється 

погашення (національна або 

іноземна валюта) (у разі прийняття 

рішення про емісію 

відсоткових/дисконтних облігацій), 

в тому числі порядок та умови 

конвертації конвертованих 

облігацій у власні акції емітента 

(для емітентів - акціонерних 

товариств)*, із зазначенням типу, 

номінальної вартості та кількості 

акцій цього емітента, в які 

конвертується кожна облігація, із 

зазначенням коефіцієнта 

конвертації, можливості та умови 

вибору власником таких облігацій 

форми їх погашення 

Погашення облігацій Емітентом здійснюватиметься в порядку, 

визначеному законодавством про депозитарну систему України. Відповідно 

до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій 

забезпечується Центральним депозитарієм. Погашення здійснюється на 

підставі даних реєстру власників облігацій серії А, складеного Центральним 

депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті 

початку погашення облігацій (надалі – «Реєстр власників облігацій на 

дату погашення»). Зазначений реєстр власників облігацій складається 

Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження 

Емітента. 

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом грошових 

коштів на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в ПАТ 

"Розрахунковий центр", для здійснення погашення. Центральний 

депозитарій надає розпорядження ПАТ "Розрахунковий центр"  здійснити 

переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові 

рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких 

відкрито рахунки власників облігацій серії А. Депозитарні установи та/або 

депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам 

облігацій відповідно до законодавства України умов договорів про 

обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з 

власниками облігацій.  

Якщо дата початку погашення облігацій серії А припадає на святковий 

(вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата доходу 

здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) 
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робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії за такі святкові 

(вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. 

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в 

національній валюті України – гривні. 

У разі, якщо законодавством України передбачено утримання на користь 

бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент 

здійснює таке утримання. 

Рішення про емісію конвертованих облігацій̆ Емітентом не приймалось. 

Можливість конвертації̈ облігацій̆ серії А у власні акції Емітента не 

передбачена. 

16.4 порядок погашення конвертованих 

облігацій у випадку неможливості 

проведення конвертації 

конвертованих облігацій в акції 

Рішення про емісію конвертованих облігацій̆ Емітентом не приймалось. 

Можливість конвертації̈ облігацій̆ серії А у власні акції Емітента не 

передбачена. 

16.5 можливість дострокового 

погашення емітентом всього 

випуску облігацій за власною 

ініціативою (порядок повідомлення 

власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про дострокове 

погашення випуску облігацій; 

порядок встановлення ціни 

дострокового погашення облігацій; 

строк, у який облігації мають бути 

пред’явлені для дострокового 

погашення) 

Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску облігацій 

серії А за власною ініціативою не передбачено. 

16.6 можливість дострокового 

погашення облігацій за вимогою їх 

власників (порядок повідомлення 

власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про дострокове 

погашення випуску облігацій; 

порядок встановлення ціни 

дострокового погашення облігацій; 

строк, у який облігації можуть 

бути пред’явлені для дострокового 

погашення) 

Дострокове погашення облігацій серії «А» за вимогою їх власників не 

передбачено. 

16.7 дії, які проводяться у разі 

несвоєчасного подання облігацій 

для погашення (дострокового 

погашення) випуску облігацій 

У разі, якщо облігації, що підлягають погашенню не зараховані протягом 

строку погашення облігацій на рахунок Емітента в Центральному 

депозитарії або якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр власників 

облігацій на дату погашення не містить рахунку власника облігацій, на який 

повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх 

погашенні та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають 

виплаті депонуються на рахунку депозитарної установи такого власника до 

особистого звернення власника облігацій до депозитарної установи. На 

депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки за 

облігаціями депозитарна установа здійснює за особовим зверненням 

власника облігацій до депозитарної установи. Після особистого звернення 

власника облігацій до депозитарної установи, надання всіх необхідних 

документів для здійснення виплати та надання даних про реквізити, за 

якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій при 

їх погашенні, Депозитарна установа перераховує грошові кошти за 

вказаними реквізитами власника облігацій. 

У разі, якщо законодавством України передбачено утримання на користь 

бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент 

здійснює таке утримання. 

16.8 порядок та умови конвертації 

конвертованих облігацій в акції у 

разі прийняття емітентом облігацій 

рішення про припинення, або 

виділ, або можливість 

дострокового погашення таких 

облігацій 

Можливість конвертації облігацій не передбачена. Емітент здійснює емісію 

звичайних відсоткових облігацій. 
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17 Порядок оголошення емітентом 

дефолту та порядок дій емітента в 

разі оголошення ним дефолту 

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк 

встановлений  Рішенням про емісію облігацій відсотковий дохід за 

облігаціями та/або погасити частину або повну вартість облігацій, Емітент 

оголошує дефолт. 

Оголошення дефолту здійснюється Емітентом шляхом опублікування 

відповідного повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також шляхом 

розміщення повідомлення на власному веб-сайті Емітента 

https://www.ccloan.ua/ 

Оголошення здійснюється не пізніше 10 (десяти) робочих днів із дати, 

встановленої для виконання відповідного зобов’язання Емітента (виплати 

доходу за облігаціями та/або погашення облігацій). 

У разі оголошення дефолту за облігаціями, Емітент діє в порядку, 

встановленому Кодексом України з процедур банкрутства та чинного 

законодавства України. 

18 Застереження про те, що загальна 

номінальна вартість випуску 

облігацій перевищує розмір 

власного капіталу емітента (у разі 

прийняття рішення про розміщення 

звичайних (незабезпечених) 

облігацій)* 

Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії А  не перевищує 

розмір власного капіталу Емітента. 

19 Інші відомості* Додаткова інформація відсутня.  
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТОВ «СС ЛОУН» (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

 

 

  
2020 рік 

 
2019 рік 

(відкориговано) 

тис. грн. тис. грн. 

Рух грошових коштів від операційної діяльності 
 

   

Проценти, отримані від клієнтів 
 

474 372 345 915  

Штрафи, пені та неустойки отримані 
 

2 717 13 440  

Кошти, отримані від продажу кредитів клієнтам 
 

24 422 2 580  

Інші доходи отримані 
 

1 598 3 013  

Витрати на персонал сплачені 
 

(65 519) (74 944) 

Податок на прибуток сплачений 
 

(8 359) (11 773) 

Інші операційні витрати сплачені 
 

(170 461) (135 344) 

Грошові потоки, отримані від операційної діяльності, 

до змін в операційних активах та зобов’язаннях 

 258 770 142 887 

Чисте збільшення операційних активів:    

Кредити клієнтам 
 

(187 737) (141 296) 

Інша дебіторська заборгованість  (35 750) - 

Інші активи  (12) (50) 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної 

діяльності  

 
35 271 1 541  

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності 
 

  

Продаж основних засобів та нематеріальних активів 120 138  

Придбання основних засобів та нематеріальних активів 
 

(13 514) (1 145) 

Придбання інвестиційних цінних паперів   11 055 - 

Надходження від погашення/реалізації інвестиційних 

цінних паперів 

 (11 189) - 

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній 

діяльності 
 

(13 528) (1 007) 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності 
 

  

Дивіденди учасникам сплачені 14 - (7 209) 

Погашення зобов’язань з оренди 
 

- (806) 

Інші боргові зобов’язання (сплачені) / отримані                                                                                                                   17 (11 500) 11 500  

Виплати учасникам 14 - (13 139) 

Чисті грошові кошти, використані в фінансовій 

діяльності 

 
(11 500) (9 654) 

Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх 

еквіваленти 

 
90 (711) 
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Збереження високого споживчого (підтриманого ростом доходів населення) та інвестиційного попиту разом із 

рекордним урожаєм зернових зумовили продовження відновлення економіки України. Правлінням Національного 

банку України були ухвалені рішення щодо зниження облікової ставки з 13.5% річних, встановленої з 13 грудня 2019 

року, до 11% річних з 31 січня 2020 року, до 10% річних з 13 березня 2020 року, до 8% річних з 24 квітня 2020 року та 

до 6% річних з 12 червня 2020 року відповідно. Рішення щодо підвищення облікової ставки до 6.5% річних з 5 березня 

2021 року було прийнято Національним Банком України у 2021 році.  

 

У вересні 2019 року рейтингові агентства S&P та Fitch підвищили кредитний рейтинг України до рівня В зі стабільним 

та до рівня В з позитивним прогнозом на майбутнє відповідно. У червні 2020 року рейтингове агентство Moody’s 

підвищило кредитний рейтинг України до рівня В3 зі стабільним прогнозом. Подальша стабілізація економічної та 

політичної ситуації залежить великою мірою від продовження проведення урядом структурних реформ, продовження 

співробітництва з МВФ та рефінансування державного боргу, який підлягає погашенню в наступні роки. 

 

Водночас, поширення пандемії коронавірусу (COVID-19), яке почалося у 2020 році, призвели до рецесії світової 

економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні. Введення Урядом тимчасового обмеження 

ділової та соціальної активності у березні 2020 року в поєднанні з суттєвим зниженням світового попиту, а також 

переоцінкою інвесторами ризиків країн, що розвиваються, може негативно позначитися на показниках економіки та 

зовнішньої торгівлі України, ускладнити залучення фінансування, негативно вплинути на банківську систему країни 

та призвести до подальшої девальвації національної валюти по відношенню до основних валют.  

 

Кабінет Міністрів України запровадив адаптивний карантин до 30 квітня 2021 року. Деякі підприємства та Банки також 

доручили працівникам залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити ділові операції. Потенційний вплив 

COVID-19 залишається невизначеним, включаючи, серед іншого, економічні умови, бізнес та споживачів. Обсяг 

впливу на Товариство є невизначеним, хоча це, ймовірно, негативно вплине на його операції, результати діяльності та 

фінансовий стан. 

Більш широкі економічні наслідки цих подій включають: 

• порушення підприємницької та господарської діяльності в Україні, що має негативний вплив як на експортні так й 

імпортні іноземні поставки, включаючи торгівлю та транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, 

будівництво, роздрібну торгівлю, страхування та освіту;  

• зростання економічної невизначеності, що відображається на більш мінливих цінах на активи та обмінних курсах. 

 

Товариство, починаючи з 18 березня 2020 року перевело своїх працівників на віддалену роботу з дому за виключенням 

осіб, які необхідні для запуску критично важливих сфер офісних систем. Дирекція з інформаційних технологій компанії 

провела тестування можливостей програмного забезпечення і систем компанії для забезпечення плавного переходу до 

режиму віддаленої та безперебійної роботи всіх робочих процесів. На протязі березня – травня 2020 року співробітники 

компанії виводились на роботу за операційною необхідністю. З 01 червня 2020 року всі робітники приступили до 

роботи за основним місцем знаходження Товариства.  

 

Здоров`я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги керівництва Товариство продовжує слідкувати за рівнем 

загроз коронавірусу і  здійснює моніторинг розвитку ситуації у поточному середовищі та вживає заходів, у відповідних 

випадках, для якомога можливої мінімізації будь-якого негативного впливу. Подальші несприятливі зміни в 

політичних, макроекономічних умовах та/або умовах міжнародної торгівлі можуть мати додатковий негативний вплив 

на фінансовий стан та результати діяльності Товариства, розмір якого наразі неможливо визначити. 

 

15 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій». Даний закон набирає чинності з 

1 січня 2021 року. Законом було встановлено, що кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та 

договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до 

споживчих кредитів, а відтак  такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче 

кредитування». Також, була встановлена максимальна сукупна сума штрафів і пені за порушення споживачем 

виконання його зобов’язань для таких кредитів, яка не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної 

споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Було закріплено заборону зміни 

процентної ставки за кредитом, порядку її обчислення, порядку сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача. 

Законом внесені зміни щодо необхідності отримання згоди споживача на доступ до інформації, що складає його 

кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій. За оцінками 

керівництва, дані зміни не матимуть суттєвого впливу на фінансову діяльність Товариства через ведення діяльності у 

звітному періоді з аналогічними встановленими умовами в кредитних договорах Товариства. 

 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної діяльності Товариства, 

необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний 
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вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент 

визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 

 

 

2. Основа складання фінансової звітності 

 

 

Ця фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ») на основі 

принципу історичної вартості, за винятком зазначеного в основних положеннях облікової політики нижче.  

 

Функціональна валюта та валюта подання  

 

Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності є гривня. Цю фінансову звітність подано в тисячах 

гривень (тис. грн), якщо не зазначено інше.  

 

Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які були застосовані при складанні фінансової звітності, 

представлені таким чином: 

 

 31 грудня 

2020 

31 грудня 2019 

Долар США 28.2746 23.686 

Євро 34.7396 26.422 

 

3. Основні положення облікової політики  

 

Основні положення облікової політики, прийняті при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ця політика 

послідовно застосовується до всіх років, представлених у цій фінансовій звітності, якщо не зазначено інше. 

Фінансові інструменти 

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан Товариства, коли Товариство стає 

стороною договірних положень інструменту.  

 

Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «виключно виплата основної суми 

боргу та процентів на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифікуються при первісному визнанні як фінансові 

активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (СВПЗ).  Згідно з цим критерієм, боргові 

інструменти, які не відповідають визначенню «базової кредитної угоди», такі як інструменти, що містять вбудовану 

можливість конвертації, або кредити без права регресу, оцінюються за СВПЗ. Для боргових фінансових інструментів, 

які відповідають критерію SPPI, класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з 

якою управляються ці інструменти: 

• інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків, оцінюються за 

амортизованою  собівартістю; 

• інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків та продажу,  

оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (СВІСД); 

• інструменти, які утримуються для інших цілей, оцінюються за СВПЗ. 

 

Дольові фінансові активи при первісному визнанні необхідно класифікувати як оцінювані за СВПЗ, крім випадків, коли 

на власний розсуд прийнято рішення, без права наступної відміни, класифікувати дольовий фінансовий актив як 

оцінюваний за СВІСД. Для дольових фінансових інструментів, класифікованих як оцінювані за СВІСД, всі реалізовані 

та нереалізовані доходи і витрати, крім дивідендних доходів, визнаються у складі іншого сукупного доходу, без права 

подальшої рекласифікації в чистий прибуток або збиток 

 

Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. 

Справедливою вартістю фінансових інструментів при їх первісному визнанні є ціна операції. Прибуток або збиток при 

первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, 

підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на 

ринку, або метод оцінки, який у якості базових даних використовує лише дані з відкритих ринків. Прибутки або збитки, 

що виникають при первісному визнанні відображаються у прибутку чи збитку. 
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Кредити та дебіторська заборгованість 

Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, рахунки в банках та депозити до запитання. 

 

Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання.  

Після первісного визнання кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання обліковується за 

амортизованою вартістю. 

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи 

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових 

активів Товариства) відбувається у разі, якщо: 

• закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

• Товариство зберегло права на отримання грошових потоків від активу, але взяло на себе контрактне зобов’язання 

перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах «транзитної угоди»; 

• Товариство передало права на отримання грошових надходжень від такого активу та або (a) передало практично 

всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передало і не зберегло практично всіх ризиків та вигід, 

пов’язаних з активом, але передало контроль над цим активом. 

 

Фінансові зобов’язання 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку дії 

відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво 

відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання  знімається 

з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки чи 

збитки та інший сукупний дохід. 

Згортання фінансових інструментів 

 

Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про фінансовий стан 

здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру реалізувати актив 

одночасно з погашенням зобов’язання. Це, як правило, не виконується стосовно генеральних угод про згортання, і 

відповідні активи та зобов’язання відображаються у звіті про фінансовий стан в повній сумі. 

 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство визнавало резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) за всіма своїми 

борговими фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю або СВІСД, а також зобов’язаннями з 

надання позик і договорами фінансових гарантій. Резерв розраховується на основі ОКЗ, пов’язаних з ймовірністю 

дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не відбулося значного збільшення кредитного ризику з моменту 

визнання фінансового інструменту, в протилежному випадку резерв розраховується на основі ОКЗ за весь строк життя 

активу. Якщо фінансовий актив відповідає визначенню придбаного або створеного кредитно-знеціненого фінансового 

активу, резерв розраховується на основі зміни ОКЗ за весь строку дії активу. 

 

Товариство застосовує для оцінки резерву під очікувані збитки за кредитами клієнтам модель ОКЗ, яка передбачає 

своєчасне відображення погіршення або покращення якості позик з урахуванням наявної інформації та прогнозів на 

майбутнє.  

 

Резерв під очікувані кредитні збитки оцінюється у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 

Якщо кредитний ризик значно зріс з моменту первісного визнання, то резерв під збитки за такою позикою оцінюється 

у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії позики. 

 

Як наслідок, Товариство відносить позики до однієї з наступних стадій: 

 

Стадія 1 – позики, за якими не спостерігалося значного збільшення кредитного ризику, і за якими розраховуються 12-
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місячні очікувані кредитні збитки (або кредитні збитки за більш коротший період, якщо очікуваний строк життя 

фінансового інструменту менше 12 місяців); 

 

Стадія 2 – позики із значним збільшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, і за якими розраховуються 

очікувані кредитні збитки за весь строк їх дії. Критерієм значного збільшення кредитного ризику є прострочення 

виконання зобов’язань за позикою. 

 

Стадія 3 – позики в дефолті, за якими розраховуються очікувані кредитні збитки за весь строк їх дії. Крім того до Стадії 

3 відносяться позики позичальників, що віднесені до Чорного списку та позики померлих позичальників.  

 

Для оцінки значного збільшення кредитного ризику Товариство виявляє, чи відбулося значне збільшення кредитного 

ризику в порівнянні з ймовірністю дефолту з моменту первісного визнання фінансового інструменту. Основні 

міркування в ході аналізу значного збільшення кредитного ризику включають визначення того чи прострочені виплати 

основної суми заборгованості або відсотків за кредитом – з першого дня виникнення такого прострочення . 

 

Дефолт – подія, коли позичальник ймовірно не виконає свої кредитні зобов’язання. Критерієм дефолту є досягнення 31 

та більше кількості днів прострочення боргу за позикою. 

 

Для оцінки очікуваних кредитних збитків за позиками Товариство використовує наступні показники:  

 

• Ймовірність дефолту протягом всього строку (Lifetime PD) – це ймовірність настання дефолту протягом строку дії 

позики, що залишився. 

• Ймовірність дефолту протягом 12 місяців (12-month PD) – це ймовірність настання дефолту протягом 12 місяців або 

строку життя фінансового інструменту якщо цей період є коротшим за 12 місяців. 

• Коефіцієнт втрат при настанні дефолту (Loss Given Default або LGD) – показник, що відображає рівень втрат після 

того як заборгованість була класифікована як дефолтна (тобто після досягнення 31-го дня прострочення). 

• Граничний рівень дефолту (Marginal default rates, MDR) – відношення суми, що вийшла в дефолт протягом певного 

періоду, що закінчується звітною датою до суми, що не була в дефолті на початок цього періоду. 

• Валова балансова вартість (Exposure At Default, EAD) – сума кредитних вимог, що складається з основної суми боргу 

та нарахованих відсотків (валова балансова вартість), та схильна до кредитного ризику. 

• Вік дефолту (default age) кількість повних календарних місяців після виходу на 31-й день прострочення (якщо 31-й 

день прострочення заборгованості за позикою настав у звітному місяці, то на звітну дату default age дорівнює 0).) 

 

В серпні 2019 р. в Методику резервування були внесені зміни. щодо критеріїв значного зростання кредитного ризику 

та дефолту. А саме, значним зростанням кредитного ризику вважається прострочення виконання зобов'язань на 1 день 

(Стадія 2). а дефолтом вважається досягнення 31 -го дня прострочення виконання зобов'язань (Стадія З) (до цього 

значним зростанням кредитного ризику вважалося прострочення виконання зобов'язань на З0 днів (Стадія 2), а 

дефолтом - досягнення 61 -го дня прострочення виконання зобов'язань (Стадія З). Такі зміни були пов'язані зі 

зростанням рівнів дефолту а також зі зменшенням повернення заборгованості по простроченому портфелю порівняно 

з попередніми періодами. 

 

Крім того, у 2019 році враховуючи тенденцію зростання рівнів дефолту, було прийнято рішення внести коригування в 

методику розрахунку прогнозу PD, а саме використовувати в якості параметрів моделі рівні дефолту за останні З місяці 

(до цього для розрахунку прогнозу PD в якості параметрів моделі використовувались історичні середньозважені 

значення рівнів дефолту за всю історію Товариства). У 2020 році враховуючи тенденцію зростання рівнів дефолту у 

зв’язку із пандемією COVID-19 було прийнято рішення внести коригування в методику розрахунку прогнозу PD, а саме 

використовувати в якості параметрів моделі граничні ймовірності дефолту на рівні максимальних історичних значень 

за останні 6 місяців для кожного граничного періоду. 

 

Оцінка ймовірності дефолту (PD) 

 

Ймовірність дефолту розраховується по портфелю позик, який ще не є дефолтним, тобто за позиками, що віднесені до 

Стадії 1 та Стадії 2. 

 

Для оцінки того, наскільки макроекономічні показники можуть впливати на рівень дефолту в майбутньому, Товариство 

визначає ступінь їх впливу на рівень дефолту на історичних даних Товариства, а також визначає наскільки рівень 

дефолту залежить саме від макроекономічних факторів. 
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Використовуючи історичні дані граничних рівнів дефолту (МDR) та макроекономічні показники за аналізований період 

(враховуючи часовий лаг), оцінюється вплив макроекономічних показників на рівень дефолту. А саме, за допомогою 

кореляційного аналізу визначається які саме макроекономічні показники мають вплив на рівень дефолту, та 

визначаються найбільш вагомі/вагомий з них. 

 

При розрахунку ймовірності дефолту, враховуються декілька сценаріїв розвитку макроекономіки з врахуванням 

оціночної ймовірності настання таких сценаріїв. 

 

Прогнозні значення макроекономічних факторів, що мають помісячний вимір, беруться з відкритих офіційних джерел 

по кожному сценарію прогнозування. Прогнозування помісячних значень квартальних макропоказників здійснюється 

трендовим методом з послідуючим приведенням отриманих значень до прогнозних значень з відкритих офіційних 

джерел по кожному сценарію. 

 

Оціночні ймовірності сценаріїв розвитку економіки визначаються експертним методом на основі достовірних даних з 

відкритих джерел щодо передумов розвитку економіки в прогнозному періоді. По кожному сценарію, враховуючи 

відповідні прогнозні значення макроекономічних факторів, здійснюється розрахунок ймовірності дефолту. 

При моделюванні очікуваних кредитних збитків, позики об’єднуються в кластери за принципом однорідності 

кредитного ризику. Для цього спочатку здійснюється поділ портфелю за корзинами прострочення, а кожен портфель 

корзини прострочення, в свою чергу, ділиться на суб-портфелі за стадією життя позики. Далі, на основі історичних 

даних про 12-місячні рівні дефолту, здійснюється об’єднання суб-портфелів в однорідні групи (кластери). 

 

Розрахунок ймовірності дефолту здійснюється окремо за кожним Кластером. 

 

Оцінка рівня втрат у випадку дефолту (LGD) 

 

Для розрахунку LGD використовуються історичні дані по поверненню заборгованості з портфелів, що знаходились в 

дефолті на попередні звітні дати (історичні звітні дати). Грошові потоки в рахунок погашення заборгованості 

дисконтуються за ефективною ставкою відсотка. 

 

При розрахунку LGD для позик, що віднесені до Стадії 1 та Стадії 2 враховуються всі очікувані грошові потоки, 

починаючи з календарного місяця, наступного за місяцем настання дефолту. 

При розрахунку LGD для позик, що віднесені до Стадії 3 (крім позик померлих позичальників та позичальників, 

віднесених до чорного списку, за якими резерв формується у розмірі 100% EAD),  використовуються історичні дані по 

поверненню заборгованості дефолтного портфелю відповідно з default age, що відповідає default age портфелю, за яким 

розраховується LGD на звітну дату.  

 

Процентні доходи та витрати 

 

 

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Метод ефективної процентної ставки - це метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу або 

фінансового зобов’язання та розподілу процентних доходів або процентних витрат за відповідний період. 

 

Ефективна процентна ставка (ЕПС) – це ставка, яка точно дисконтує оціночні майбутні грошові надходження 

(включаючи всі комісії за сплачені або отримані пункти, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, 

операційні витрати та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дії боргового інструмента  або (у 

необхідних випадках) протягом коротшого періоду, до чистої балансової вартості при первісному визнанні. 

 

Товариство розраховує процентний дохід, застосовуючи ЕПС до валової балансової вартості фінансових активів, крім 

кредитно-знецінених фінансових активів. У разі якщо фінансовий актив стає кредитно-знеціненими і, отже, відноситься 

до Стадії 3, Товариство розраховує процентний дохід, застосовуючи ефективну процентну ставку до чистої 

амортизованої вартості такого фінансового активу. Якщо дефолт за фінансовим активом ліквідується і він більше не є 

кредитно-знеціненими, Товариство повертається до розрахунку процентного доходу на основі валової вартості. 

 

Переоцінка іноземних валют  

 

Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату 

здійснення операції.  

 

Всі активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються в балансі з дотриманням розмежування їх на монетарні 

та немонетарні статті. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 
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функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки, що виникають у результаті 

перерахунку операцій в іноземній валюті, відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід як 

результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю 

в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати первісних операцій. Різниці між договірним 

обмінним курсом за  певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом НБУ на дату такої операції також 

включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті.  

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток представлені сумою витрат із поточного і відстроченого податку. Витрати з поточного 

податку ґрунтуються на оподатковуваному прибутку за рік. Сума оподатковуваного прибутку відрізняється від суми 

чистого прибутку згідно зі звітом про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, тому що до оподатковуваного 

прибутку не включені статті доходів або витрат, що враховуються або не враховуються в базі оподаткування в інші 

роки, а також статті, які ніколи не враховуються або не враховуються в базі оподаткування. Зобов’язання Товариства з 

поточного податку розраховується з використанням податкових ставок, які були прийняті або фактично прийняті до 

звітної дати. 

 

 

Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій    

звітності та відповідною базою оподаткування, що використовується при розрахунку оподатковуваного прибутку.  

 

Облік відстроченого податку здійснюється за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання 

зазвичай визнаються для усіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи визнаються, якщо 

існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть використовуватись тимчасові 

неоподатковувані різниці. Такі активи і зобов’язання не визнаються, якщо тимчасова різниця виникає в результаті 

первісного визнання активів і зобов’язань в рамках операції, що не впливає ані на оподатковуваний прибуток, ані на 

обліковий прибуток. 

 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з 

основними засобами, кредитами клієнтам та резервами, за винятком випадків, коли Товариство може контролювати 

сторнування тимчасової різниці, та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому 

майбутньому. Відстрочені податкові активи, що виникають з неоподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з 

активами та зобов’язаннями, визнаються тільки якщо існує ймовірність того, що буде отриманий достатній  

оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати вигоди тимчасових різниць, і вони, як очікується, 

будуть сторновані у найближчому майбутньому. 

 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається наприкінці кожного звітного періоду та 

зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатніх оподатковуваних прибутків, за рахунок яких 

можна буде повністю або частково відновити актив. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що застосовуватимуться протягом 

періоду реалізації активу чи погашення зобов’язання на підставі податкових ставок (та податкового законодавства), які 

були прийняті на кінець звітного періоду. 

 

Оцінка відстрочених податкових зобов’язань та активів відображає податкові наслідки того, яким чином Товариство 

очікує наприкінці звітного періоду відшкодувати або погасити балансову вартість активів та зобов’язань. 

 

Поточні та відстрочені податки визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за винятком 

випадків, коли вони стосуються статей, які визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у капіталі, 

у такому разі поточні та відстрочені податки також визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у 

капіталі.  

 

Основні засоби  

 

Первісна вартість основних засобів оцінюється на основі фактичних витрат на їх придбання, що включають вартість 

придбання, у тому числі торгові  податки, що не підлягають відшкодуванню, та будь-які витрати, безпосередньо 

пов’язані з приведенням активів в їх робочий стан та доставкою до місця для цільового використання. Після первісного 

визнання основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від зменшення корисності, за наявності. 

 

Амортизація визнається таким чином, щоб списати вартість активів за вирахуванням їх залишкової вартості протягом 

строку їх корисного використання за лінійним методом. Амортизація активу нараховується з моменту його готовності 

до використання. Оціночні строки корисної служби, залишкова вартість та метод амортизації переглядаються 

наприкінці кожного звітного періоду і за необхідності коригуються належним чином, а результат будь-яких змін в 

оцінках обліковується на перспективній основі за такими строками корисного використання: 

 

Транспортні засоби 5 
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Меблі, устаткування та офісне обладнання  4 
Комп’ютерне обладнання 2-5 
Інше 2-12 
  

 

Поліпшення орендованого майна амортизуються протягом строку служби відповідного орендованого активу. Витрати 

на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат в періоді, в якому такі витрати 

були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 

 

Визнання об’єкту основних засобів припиняється після вибуття або коли не очікується отримання майбутніх 

економічних вигід від подальшого використання активу. Будь-який прибуток або збиток, що виникає при вибутті 

об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу та 

визнається у складі прибутку або збитку. 

 

Нематеріальні активи 

 

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі Товариства, якщо існує імовірність 

одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно 

визначена. 

 

Нематеріальні активи оприбутковуються на баланс за первісною (історичною) вартістю. Первісна вартість придбаного 

нематеріального активу складається з вартості придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, 

та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання 

за призначенням.  

 

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною вартістю 

(собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним методом. Строк корисного використання та 

ліквідаційна вартість визначається при придбанні (створенні) нематеріального активу. 

 

Оціночні строки корисної служби та метод амортизації переглядаються наприкінці кожного звітного періоду, а 

результат будь-яких змін в оцінках обліковується на перспективній основі за такими строками корисного використання 

(якщо менший термін не визначено у правовстановлюючих документах такого активу): 

 
 
 

Строки корисного використання 

Програмне забезпечення 2-5 
Ліцензії Не менш ніж 2 роки 

 

Визнання об’єкту нематеріальних активів припиняється після вибуття або коли не очікується отримання майбутніх 

економічних вигід від подальшого використання активу. Будь-який прибуток або збиток, що виникає при вибутті 

об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу та 

визнається у складі прибутку або збитку. 

 

Оренда 

 

Активи у формі права користування 

 

Товариство визнає активи у формі права користування на дату початку оренди (т. е. дату, на яку базовий актив стає 

доступним для використання). Активи у формі права користування оцінюються за первинною вартістю, за 

вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення, з коригуванням на переоцінку зобов'язань 

по оренді. Первинна вартість активу у формі права користування включає величину визнаних зобов'язань по оренді, 

понесені первинні прямі витрати і орендні платежі, зроблені на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням 

отриманих стимулюючих платежів по оренді. Якщо у Товариства відсутня достатня упевненість в тому, що воно 

отримає право власності на орендований актив у кінці терміну оренди, визнаний актив у формі права користування 

амортизується лінійним методом упродовж коротшого з наступних періодів: передбачуваний термін корисного 

використання активу або термін оренди. Активи у формі права користування перевіряються на предмет знецінення. 

 

Зобов'язання по оренді 
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На дату початку оренди Товариство визнає зобов'язання по оренді, що оцінюються за приведеною вартістю орендних 

платежів, які будуть здійснені впродовж терміну оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (у тому числі 

по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання, змінні орендні 

платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені по гарантіях ліквідаційної 

вартості. Орендні платежі також включають ціну виконання опціону на купівлю, якщо є достатня упевненість в тому, 

що Товариство виконає цей опціон, і виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відбиває потенційне 

виконання Товариством опціону на припинення оренди. Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу або ставки, 

признаються в якості витрат в тому періоді, в якому настає подія або умова, що призводить до здійснення таких 

платежів. 

 

Для розрахунку приведеної вартості орендних платежів Товариство використовує ставку залучення додаткових 

позикових коштів на дату початку оренди, якщо процентна ставка, закладена в договорі оренди, не може бути легко 

визначена. Після дати початку оренди величина зобов'язань по оренді збільшується для відображення нарахування 

відсотків і зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Крім того, у разі модифікації, зміни терміну 

оренди, зміни по суті фіксованих орендних платежів або зміни оцінки опціону на купівлю базового активу робиться 

переоцінка балансової вартості зобов'язання по оренді. 

 

 

Короткострокова оренда і оренда активів з низькою вартістю 

 

Товариство застосовує звільнення від визнання відносно короткострокової оренди до короткострокових договорів 

оренди (т. е. до договорів, в яких на дату початку оренди передбачений термін оренди складає не більше 12 місяців і 

які не утримують опціону на купівлі). Товариство також застосовує звільнення від визнання відносно оренди активів з 

низькою вартістю до договорів оренди офісного устаткування, вартість якого вважається низькою (т.е. до 5 000 дол. 

США). Орендні платежі по короткостроковій оренді і оренді активів з низькою вартістю признаються в якості витрати 

по оренді лінійним методом упродовж терміну оренди. 

 

Зменшення корисності нефінансових активів  

 

На кожну звітну дату Товариство проводило перевірку балансової вартості своїх матеріальних та нематеріальних 

активів, щоб визначити, чи є ознаки того, що ці активи зазнали збитків від зменшення корисності. У разі наявності 

таких ознак проводиться оцінка вартості відшкодовування активу з метою визначення розміру збитку від зменшення 

корисності (якщо є). 

 

 

 

Вартість відшкодування є більшою з двох сум: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості  

використання. При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої 

вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки часової 

вартості грошей та ризиків, характерних для цього активу. 

 

Якщо вартість відшкодовування активу (або одиниці, що генерує грошові кошти) оцінюється нижче за його балансову 

вартість, балансова вартість активу (одиниці, що генерує грошові кошти) зменшується до вартості його відшкодування 

вартості. Збиток від зменшення корисності визнається негайно у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, 

крім випадків, коли відповідний актив не відображається за переоціненою сумою, у такому разі збиток від знецінення 

вважається збитком від переоцінки. 

 

Якщо збиток від зменшення корисності згодом сторнується, балансова вартість активу (одиниці, що генерує грошові 

кошти) збільшується до переглянутої оцінки вартості його відшкодовування, але таким чином, щоб збільшена 

балансова вартість не перевищувала балансової вартості, яка була б визначена, якби у попередні роки не визнавався 

збиток від зменшення корисності активу (одиниці, що генерує грошові кошти). Сторнування збитку від зменшення 

корисності визнається негайно у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, крім випадків, коли відповідний 

актив не відображається за переоціненою сумою, у такому разі збиток від зменшення корисності вважається доходом 

від переоцінки. 
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Резерви 

 

Резерви визнаються, коли Товариство має теперішнє зобов’язання внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що від 

Товариства вимагатиметься погашення такого зобов’язання. Резерви оцінюються за найкращою оцінкою Керівництвом 

витрат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату, та дисконтуються до теперішньої вартості, якщо ефект 

є суттєвим. 

 

Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань 

надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи 

не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження 

пов’язаних із ними економічних вигід є ймовірним. 

 

Статутний капітал та інші резерви 

 

Згідно з чинним законодавством України, статутний капітал відображається у гривнях. Суми, деноміновані в інших 

валютах, ніж гривня, перераховуються у гривні за історичним обмінним курсом на день затвердження учасниками 

нового Статуту або змін до Статуту.  Будь-які різниці у вартості в гривнях на дату внеску учасників в іноземній валюті 

та вартості в гривнях, затвердженої учасниками, визнаються як додатковий сплачений капітал (якщо сплачена вартість 

перевищує затверджену суму) або безпосередньо у складі нерозподіленого прибутку (якщо сплачена вартість менша, 

ніж затверджена сума, та сума раніше визнаного додатково сплаченого капіталу). Випущений статутний капітал 

Товариства визнається за вартістю отриманих внесків або внесків, що підлягають отриманню. 

 

Дивіденди визнаються як зобов’язання та зменшують власний капітал на звітну дату тільки якщо їх оголошено до або 

у звітну дату. Дивіденди розкриваються коли їх запропоновано для затвердження до звітної дати або запропоновано 

чи оголошено після звітної дати але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.  

Зміна представлення 

 

У 2020 році у звіті про рух грошових коштів Товариство змінило представлення руху коштів між процентами, 

отриманими від клієнтів, та чистим збільшенням кредитів клієнтам у порівняльній інформації внаслідок: зміни 

представлення ефекту від продажу кредитів у сумі 69,461 тис. грн. та інших коригувань у сумі 43 628 тис. грн. Для 

відображення даних коригувань у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік здійснена наступна зміна представлення 

у порівняльній інформації: 

 

 

 

 

 

 

Рух грошових коштів від операційної діяльності 2019 рік Зміна 

представлення  

2019 рік 

(відкориговано) 

Проценти, отримані від клієнтів 459 004  (113 089) 345 915  

Чисте збільшення операційних активів:    

Кредити клієнтам (254 385) 113 089 (141 296) 

 

 

4. Суттєві облікові оцінки та судження    

 

Складання фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва Товариства використання певних суттєвих облікових 

оцінок та винесення суджень у процесі застосування облікових політик Товариства. Складання фінансової звітності за 

МСФЗ також вимагає використання припущень, які впливають на відображувані суми активів і зобов’язань та на 

розкриття умовних активів і зобов’язань на дату складання фінансової звітності, а також на суми доходів  і витрат за 

звітний період. Незважаючи на те, що такі оцінки ґрунтуються на наявній у керівництва інформації про поточні події 

та операції, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 

 

Оцінки та судження регулярно переглядаються й ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, зокрема на 

очікуваннях майбутніх подій, що за наявних умов вважаються обґрунтованими. 

 

Нижче подано оцінки та припущення, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих 

коригувань до балансової вартості активів і зобов’язань протягом наступного фінансового року: 
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Зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 

 

Оцінка зменшення корисності згідно з МСФЗ (IFRS) 9 за фінансовими активами вимагає застосування суджень. 

Зокрема, при визначенні зменшення корисності та оцінці значного збільшення кредитного ризику необхідно оцінити 

величину і терміни виникнення майбутніх грошових потоків. Такі розрахункові оцінки залежать від ряду факторів, 

зміни в яких можуть привести до різних за сумами резервів під знецінення. 

 

Розрахунки ОКЗ є результатом моделей та оцінки показників, що включають ряд базових припущень щодо вибору 

змінних вихідних даних і їх взаємозалежностей. До елементів моделей розрахунку ОКЗ, які вважаються судженнями і 

розрахунковими оцінками, відносяться наступні: 

 

• об'єднання фінансових активів в групи, коли ОКЗ по ним оцінюються на груповій основі; 

• розробка моделей розрахунку ОКЗ, включаючи різні формули і вибір вихідних даних; 

 

5. Нові стандарти та тлумачення, які ще не були застосовані 

 

Ряд нових стандартів та поправок до стандартів і тлумачень застосовуються до річних періодів, які починаються після 

1 січня 2020 року і попереднє застосування дозволено; однак Товариство ще не прийняло нові та змінені стандарти при 

підготовці цієї фінансової звітності. Очікується, що ці поправки не матимуть істотного впливу на фінансову звітність 

Товариства. 

6. Управління фінансовими ризиками  
 
Товариство схильне до ринкового, кредитного ризиків та ризику ліквідності, що виникають у зв’язку з утримуваними 

ним фінансовими інструментами. Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками, а діяльність 

Товариства, пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами, при 

цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються у відповідності до політики Товариства. 

 

Політика Товариства стосовно управління зазначеними ризиками описана нижче. 

 

6.1 Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що на прибутки Товариства, або на вартість його чистих активів, або на його 

спроможність реалізовувати поставлені бізнес-цілі негативно вплинуть зміни ринкових ставок або цін чи їхня 

схильність до різких коливань. До ринкового ризику належать процентний ризик, валютний ризик та інші цінові ризики, 

до яких схильне Товариство.  

 

Управління процентним та ринковим ризиками здійснюється шляхом управління позицією Товариства по процентних 

ставках, забезпечуючи позитивну процентну маржу. Керівництво Товариства здійснює моніторинг поточних 

результатів діяльності Товариства, визначає чутливість Товариства до змін у процентних ставках та її вплив на 

прибутковість Товариства. 

 

6.2 Процентний ризик 

 

Процентний ризик – це ризик, пов’язаний із впливом коливання ринкових процентних ставок на вартість фінансових 

інструментів. Позики, видані за фіксованими процентними ставками, наражають Товариство на процентний ризик, 

пов’язаний зі справедливою вартістю. Керівництво Товариства здійснює моніторинг коливань процентних ставок на 

постійній основі та вживає відповідних заходів. 

 

На звітну дату фінансові інструменти Товариства включали: 

 

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Фінансові активи з фіксованою ставкою 149 556 137 864 
Усього фінансових інструментів, яким притаманний 
процентний ризик 

149 556 137 864 

 

 

6.3 Кредитний ризик 
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Товариство схильне до кредитного ризику, який являє собою ризик того, що одна зі сторін угоди не виконає своїх 

зобов’язань і відтак спричинить іншій стороні фінансові збитки. 

 

Управління ризиками та їхній моніторинг здійснюються в рамках встановлених лімітів повноважень. Товариство 

структурує рівні кредитного ризику шляхом затвердження кредитних лімітів стосовно суми ризику, прийнятного з 

огляду на одного позичальника. Ліміти кредитного ризику в розрізі позичальників затверджуються керівництвом 

Товариства. Фактична схильність до ризику в порівнянні зі встановленими лімітами відстежується на регулярній основі. 

 

Кредитний ризик кредитного портфелю – ризик знецінення позик, тобто втрата позикою вартості внаслідок 

невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за договором позики або існування реальної 

загрози такого невиконання (неналежного виконання). 

 

Аналіз якості непогашених кредитів клієнтам станом на 31 грудня 2020 року представлений наступним 

чином: 

 

Усього кредитів 

клієнтам 

Резерв під очікувані  Чиста балансова 

вартість кредитів 
кредитні збитки 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Кредити клієнтам    

Стадія 1 184 253  (38 370) 145 883  

0 днів прострочки 184 253  (38 370) 145 883  

Стадія 2 33 839  (30 300) 3 539  

1-30 днів прострочки 33 839  (30 300) 3 539  

Стадія 3 3 700  (3 566) 134  

Понад 30 днів прострочки 3 700  (3 566) 134  

Усього кредитів клієнтам 221 792  (72 236) 149 556  

 

 

 

Аналіз якості непогашених кредитів клієнтам станом на 31 грудня 2019 року представлений наступним чином:  

 

 

Усього 

кредитів 

Резерв під 

очікувані 

кредитні 

збитки 

Чиста балансова 

вартість кредитів 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Кредити клієнтам    

Стадія 1 160 643        (27 254) 133 389 

0 днів прострочки 160 643        (27 254) 133 389 

Стадія 2 22 367         (18 518) 3 849 

1-30 днів прострочки 22 367         (18 518) 3 849 

Стадія 3 6 677         (6 051) 626 

Понад 30 днів прострочки 6 677         (6 051) 626 

Усього кредитів клієнтам 189 687          (51 823) 137 864 

 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років всі кредити підлягали погашенню протягом періоду до одного року після        

звітної дати, середній строк життя кредиту з урахуванням автопролонгації складає до 4 місяців. Балансова вартість 

фінансових активів являє собою максимальну суму, що піддається кредитному ризику. Максимальна сума кредитного 
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ризику на звітну дату була такою: 

 2020 рік 
тис. грн. 

2019 рік 
тис. грн. 

Заборгованість за кредитами клієнтам 149 556 137 864 
Грошові кошти на банківських рахунках 21 910 11 577 
Дебіторська заборгованість 75 447 35 819 
Усього 246 913 185 260 

 
 

6.4 Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності - це ризик, що виникає внаслідок розбіжності у строках погашення за активами та зобов’язаннями. 

Розбіжність у строках погашення за активами та зобов’язаннями потенційно збільшує прибутковість, однак може також 

збільшувати ризик отримання збитків. У Товаристві впроваджені процедури, що спрямовані на мінімізацію таких 

збитків, - наприклад, підтримання достатнього рівня грошових коштів та інших високоліквідних оборотних активів. 

Контрактні грошові потоки за всіма поточними зобов’язаннями станом на 31 грудня 2020 та 2019 років дорівнюють 

балансовій вартості станом на відповідну звітну дату, всі зобов’язання Товариства зі строком погашення до 12 місяців. 

 

6.5 Валютний ризик 

 

Валютний ризик – це ризик, пов’язаний з впливом коливання обмінних курсів на вартість фінансових інструментів. 

Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції та визнані активи і зобов’язання деноміновані у 

валюті, що не є валютою складання фінансової звітності Товариства. Товариство схильне до валютних ризиків, що 

виникають унаслідок різних валютних позицій, передусім у зв’язку з доларом США. Керівництво Товариства здійснює 

моніторинг коливань процентних ставок на постійній основі та вживає відповідних заходів. 

 

Товариство не мало значних позицій станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року за монетарними активами 

та зобов’язаннями у валюті.  

6.6 Операційний ризик 

 

Операційний ризик – це ризик втрати внаслідок відмови системи, помилки персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. 

У разі збоїв в системі внутрішнього контролю, операційний ризик може спричинити шкоду репутації, мати правові чи 

законодавчо-нормативні наслідки або призвести до фінансових збитків. Товариство не в змозі уникнути всіх 

операційних ризиків, однак воно докладає зусиль для управління цими ризиками шляхом контролю та для моніторингу 

потенційних ризиків і відповідного реагування на них. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків, 

доступу, повноважень та процедур звірки, навчання персоналу, а також процедур здійснення оцінок. 

7. Адміністративні та інші витрати 

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Витрати на рекламу та збут 90 823 49 417 

Витрати на персонал 65 243 76 154 

Вартість професійних та ІТ послуг 32 736 46 128 

Комісії банків 21 632 20 266 

Витрати на послуги зв’язку  10 911 4 720 

Короткострокові витрати за зобо’язаннями з оренди 7 774 4 284 

Інші витрати 6 139 5 338 

Амортизація 3 307 5 369 

Ремонт та обслуговування 429 287 

Транспортні витрати та витрати на відрядження 207 221 

Усього адміністративні витрати 239 201 212 184 

 

8. Оподаткування  

 
2020 рік 2019 рік 
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 тис. грн. тис. грн. 

Поточний податок на прибуток 16 231 11 775 

Відстрочений податок на прибуток  - 583 

Усього витрат з податку на прибуток 16 231 12 358 

 

Діяльність Товариства обкладається податком на прибуток підприємств в Україні на оподатковуваний прибуток за 

ставкою 18%. Ефективна ставка оподаткування відрізняється від нормативної ставки оподаткування. Узгодження сум 

витрат з податку на прибуток, розрахованих із застосуванням нормативних ставок, та фактично нарахованих сум, є 

таким: 

 

 
2020 рік 

тис. грн. 

2019 рік 

тис. грн. 

Прибуток до оподаткування 89 241 67 809 

Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретичні витрати зі сплати податку на прибуток при 

застосуванні нормативної ставки 
16 063 12 205 

Витрати, що не включаються до витрат у податковому обліку 168 153 

Усього витрат з податку на прибуток 16 231 12 358 

 

Відстрочений податок відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і 

зобов’язань, використовуваних для цілей фінансової звітності, і сумами, використовуваними для цілей оподаткування. 

 

У 2020 та 2019 році відстрочених податкових активів не виникало. 

 

9. Основні засоби 

 

Дані по руху основних засобів у 2020 році наведено нижче: 

 

 
     Комп’ютерне 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Меблі, 

устаткуванн

я та офісне 

обладнання 

Інше Усього 

 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Первісна вартість      

Залишок на 31 грудня 2019  2 979 6 784 373 57 10 193 

Надходження 569 - 27 - 596 

Вибуття 508 - 44 - 552 

Не введені в експлуатацію - - 131 - 131 

Залишок на 31 грудня 2020  3 040 6 784 487 57 10 368 

      

Знос  
    

Залишок на 31 грудня 2019  1 296 3 118 139 10 4 563 

Нараховано  633 1 356 82 7 2 078 

Вибуття 328 - 29 - 357 
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Залишок на 31 грудня 2020  1 601 4 474 192 17 6 284 

      

Залишкова вартість      

Залишок на 31 грудня 2020  1 439 2 310 295 40 4 084 

 

 

Дані по руху основних засобів у 2019 році наведено нижче: 

 

 
 

 

Активи з 

права 

користування  

 

 

Комп’ютерне 

обладнання 

 

 

Транспортні 

засоби 

 

 

Меблі, 

устаткування 

та офісне 

обладнання 

 

 

 

Інше 

 

 

 

Усього 

  тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Первісна вартість       

Залишок на 01 

січня  2019 року 
6 928 2 181 6 784 234 42 16 169 

Надходження 8 778 1 012 - 168 40 9 998 

Вибуття (15 706) (214) - (29) (25) (15 974) 

Залишок на 31 

грудня 2019 року 
- 2 979 6 784 373 57 10 193 

       

Знос  
     

Залишок на 01 

січня  2019 року 
- 864 1 761 73 12 2 710 

Нараховано  3 104 547 1 357 81 10 5 099 

Вибуття (3 104) (120) - (10) (12) (3 246) 

Залишок на 31 

грудня 2019 року 
- 1 291 3 118 144 10 4 563 

       

Залишкова 

вартість 
      

Залишок на 31 

грудня 2019 року 
- 1 688 3 666 229 47 5 630 
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10. Нематеріальні активи 

 

Протягом 2020 року Товариство придбало нематеріальні активи загальною вартістю 12,848 тис. грн. на дату 

придбання, що переважно представлені придбаним програмним забезпеченням, що використовується у при 

здійсненні основного виду діяльності Товариства - онлайн мікрокредитування. Сума амортизації за 2020 рік по 

нематеріальним активам складає 1,229 тис. грн.  

 

11. Кредити клієнтам 

  

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Кредити клієнтам                                    (примітка 6.3.) 221 792 189 687 

Мінус – Резерв під ОКЗ                          (72 236) (51 823) 

Усього кредитів клієнтам 149 556 137 864 

 
 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років всі видані кредити є незабезпеченими кредитами, деномінованими у гривні, 

що видані фізичним особам. 

Відрахування до резерву продовж 2020 року 325 011 тис. грн.  

 

Нижче наведений аналіз резервів під ОКЗ за 2020 рік: 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Усього 

 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Резерв під ОКЗ на 1 січня 2020 року 27 254 18 519 6 050 51 823 

Переведення до Стадії 1* 34 (11) (23) - 

Переведення до Стадії 2* (108) 108 - - 

Переведення до Стадії 3* (8 415) (17 529) 25 944 - 

Нові створені або придбані активи та зміна 

оцінки ОКЗ 
37 147 30 175 276 445 343 767 

Продаж кредитів - - (304 176) (304 176) 

Активи, які були погашені  (17 542) (962) (252) (18 756) 

Списання, прощення та інші зміни    (422) (422) 

Резерв під ОКЗ на 31 грудня 2020 року 38 370 30 300 3 566 72 236 

 

*Представлені як очікувані кредитні збитки за активами станом на 01 січня 2020 року 

 

Протягом 2020 року Товариство визнало збиток від продажу знецінених кредитів в сумі 1 654 тис. грн. внаслідок 

відступлення прав вимог за кредитами клієнтам факторинговій компанії шляхом продажу за ціною у сумі 25 532 тис. 

грн. (2019: 20 095 тис. грн.). Валова балансова вартість та резерв під очікувані кредитні збитки на дату продажу 

становили 331 362 тис. грн. та 304 176 тис. грн. відповідно (2019: 163 870 тис. грн. та 144 215 тис. грн. відповідно). 

 

Сума валової балансової вартості нових виданих кредитів протягом 2020 року, які залишалися на балансі Товариства 

станом на 31 грудня 2020 року, становить 211 199 тис. грн.  

 

Зміна оцінки ОКЗ по стадії 3 також включає суму доформування резерву за кредитами клієнтам, що були видані станом 

на 1 січня 2020 року та протягом 2020 року, які у подальшому були продані факторинговій компанії загальною валовою 

балансовою вартістю 103 432 тис. грн. та 227 930 тис. грн. відповідно. 
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Нижче наведений аналіз резервів під ОКЗ за 2019 рік: 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Усього 

 тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Резерв під ОКЗ на 1 січня 2019 року 15 029 6 442 2 754 24 225 

Нові створені або придбані активи 26 671 18 220 5 037 49 928 

Зміни передбачених договором грошових потоків 

у зв’язку з модифікацією, що не призводить до 

припинення визнання  

311 194 143 647 

Переведення до Стадії 1* - (5) - (5) 

Переведення до Стадії 2* (33) 298 - 265 

Переведення до Стадії 3* (7 162) (6 361) 142 520 128 997 

Продаж кредитів - - (144 215) (144 215) 

Активи, визнання яких було припинено або які 

були погашені (крім списання) 
(7 562) (269) (189) (8 020) 

Резерв під ОКЗ на 31 грудня 2019 року 27 254 18 519 6 050 51 823 

 

* Включає як очікувані кредитні збитки за активами на момент переведення між стадіями,  так і зміни в оцінках 

кредитного збитку після переведення між стадіями 

Переведення до стадії 3 також включає суму доформування резерву за кредитами клієнтам, що були видані станом на 

1 січня 2019 року та протягом 2019 року, які у подальшому були продані факторинговій компанії загальною валовою 

балансовою вартістю 164,682 тис. грн. відповідно. 

 

12. Дебіторська та інша заборгованість 

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за операціями факторингу 29 470 28 360 

Інша дебіторська заборгованість 35 800 110 

Передплати 9 790 7 170 

ПДВ та інші податки до відшкодування 50 168 

Інша заборгованість співробітників 381 41 

Мінус - Резерв під ОКЗ (1 558) (791) 

Витрати майбутніх періодів 1 514 761 

       75 447 35 819 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років дебіторська заборгованість за операціями факторингу представлена 

заборгованістю одного контрагента зі строками погашення у лютому-грудні 2021 року. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року інша дебіторська заборгованість представлена безвідсотковою заборгованістю з однією 

пов’язаною особою зі строками погашення до серпня 2021 року (Примітка 17). 

 

Інша заборгованість співробітників представлена заборгованістю з співробітників Товариства зі строками погашення  

до грудня 2021 року. 
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Дебіторська та інша заборгованість станом на 31 грудня 2020 та 2019 років не є знеціненою або простроченою і 

представлена в Стадії 1. 

 

13. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

 

 

2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Грошові кошти на рахунках у банках та транзитних рахунках 21 910 11 577 

Усього грошових коштів та еквівалентів  21 910 11 577 

    

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші на транзитних 

рахунках. Ці кошти не мають жодних договірних обтяжень та розміщуються на короткий строк (1-2 дні) у банках та 

інших посередниках для подальших платежів за надходженнями за кредитами клієнтам та надходжень від погашення.  

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року жоден із залишків на рахунках у банках не є простроченим або  

знеціненим, всі грошові кошти та їх еквіваленти представлені у стадії 1. 

 

Аналіз банків та платіжних систем, в яких у Товариства розміщені грошові кошти та їх еквіваленти, згідно з рейтингами, 

наданими рейтинговим агентством Moody's, або еквівалентними рейтингами представлений таким чином: 

 

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

B3 6 770 7 267 

Unrated 15 140 4 310 

 
21 910 11 577 

 

Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів оцінювалося на основі очікуваних кредитних збитків за 12 

місяців і відображає короткі строки позицій, вразливих до ризику. Товариство вважає, виходячи з зовнішніх кредитних 

рейтингів контрагентів, що наявні у неї грошові кошти та їх еквіваленти мають прийнятний рівень кредитного ризику. 

 

14. Статутний капітал та інші резерви 

 

 

Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал становив 189 045 тис. грн. (2019: 54 045 тис. грн). 

 

 У 2019 році учасники Товариства затвердили дивіденди у сумі 7 600 тис. грн. як розподіл чистого прибутку за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 року, та повністю виплатили цю суму учасникам. Протягом 2019 року учасники Товариства 

не робили внесків до статутного капіталу.  

 

Статутний капітал Товариства до 22 грудня 2020 року складався з суми внесків учасників виключно у вигляді  грошових 

коштів. У 2020 році учасники Товариства затвердили збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого 

прибутку на підставі Рішення №2312/20  від 23.12.2020 у сумі 135 000 тис. грн.  

 

У 2017 році учасники Товариства затвердили зменшення статутного капіталу на 13 844 тис. грн.(еквівалент 500 тис. 

доларів США).Станом на 31 грудня 2018 року ця сума зменшення все ще підлягала сплаті учасникам. У 2018 році 

внаслідок законодавчої неврегульованості валютного ринку України виникли адміністративні труднощі щодо сплати 

цієї суми учасникам- нерезидентам. У зв’язку із зміною валютного законодавства у 2019 році Товариство повернуло 

учасникам частку зменшеного капіталу у сумі 13 139 тис. грн.(еквівалент 499,5 тис. доларів США). На 31 грудня 2020 

року залишок не сплаченої суми учасникам складає 14 тис. грн .(еквівалент 0,5 тис. доларів), (2019:12 тис. грн)  

 

Інші резерви  

 

Інші резерви до 2019 року створювалися згідно із законодавством України та статутом Товариства стосовно загальних 

ризиків, включаючи майбутні збитки та інші непередбачені ризики або непередбачені обставини. Відрахування до 

резервів на рік було встановлено у розмірі 5% від чистого прибутку та мало бути затверджені учасниками Товариства.  
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Станом на 31 грудня 2018 року відрахування до інших резервів становили 1 376 тис. грн. Після 31 грудня 2018 року 

відрахування до цього резерву не відбувалось у зв’язку із зміною законодавства щодо товариств з обмеженою 

відповідальністю і відповідною зміною Статуту Товариства. 

 

 

 

Управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для задоволення операційних і 

стратегічних потреб Товариства, а також з метою забезпечення довіри з боку учасників. Товариство націлене досягнути 

цього завдяки ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу доходів Товариства, а також її 

прибутків та збитків, довгострокових інвестиційних планів, які в основному фінансуються за рахунок операційних 

грошових потоків Товариства. 

 

15. Інша кредиторська заборгованість 

 2020 рік 2019 рік 

 тис. грн. тис. грн. 

Заборгованість за послугами маркетингу 4 737 4 025 

Заборгованість за комісіями платіжних провайдерів, термінальних 

мереж та бюро кредитних історій   

2 280 2 415 

Інша заборгованість 2 895 533 

Усього 9 912 6 973 

 

16. Зміни у зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності   
 

  Зобов’язання 
з оренди 

Кредиторська 
заборгованість 
за дивідендами 

Інші боргові 
зобов’язання  

Заборгованість 
щодо виплат 

учасникам 

Усього 
зобов’язань, що 

виникають у 
результаті 
фінансової 
діяльності 

  тис. грн. тис. грн.   тис. грн. 

Балансова вартість 
на 1 cічня 2019 р. 

7 559 - - 13 844 21 403 

Дивіденди нараховані - 7 600  - - 7 600  

Податки та збори  - (380) - - (380) 

Курсові різниці - (11) - (693) (704) 

Дивіденди сплачені - (7 209) - - (7 209) 

Отримання - - 11 500 - 11 500 

Погашення (806) - - (13 139) (13 945) 

Припинення визнання 
внаслідок модифікації 

(6 753) - - - (6 753) 

Балансова вартість 
на 31 грудня 2019 р. 

- - 11 500 12 11 512 

Погашення - - (11 500) - (11 500) 

Курсові різниці - - - 2 2 

Балансова вартість 
на 31 грудня 2020 р. 

- - - 14 14 

 

17. Операції з пов’язаними сторонами 
 

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються сторони, одна 

з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. 

При розгляді кожного можливого випадку відносин з  пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин, а 

не лише  юридична форма. 

 

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між незв’язаними сторонами. Умови таких 

операцій можуть відрізнятись від умов операцій між непов’язаними сторонами. 
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З пов’язаними сторонами проводилися такі операції:  

 
                                                                                                          2020 рік         2019 рік 

   
                                                                                                               тис. грн.                   тис. грн. 
Заборгованість, щодо виплат учасникам                                        14                              12 
Інші зобов`язання -                           11 500 

Інша дебіторська заборгованість (Примітка 12)                     35 800            - 

Передплати                          5 098        6 458 

Кредиторська заборгованість          356   - 

 

Станом на 31 грудня 2019 року інші зобов`язання включали в себе безвідсоткову поворотню короткострокову 

фінансову допомогу, що була виплачена у січні-лютому 2020 року. 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, винагорода ключовому управлінському персоналу склала 8 592 тис. грн. 

(2019 рік: 10 140 тис. грн.). До управлінського персоналу відносяться усі Директора структурних підрозділів, а також  

Керівник відділу кредитування, Керівник довідкового центру. 

 

Протягом 2020 року операції з пов’язаними сторонами у частині адміністративних витрат становили 27 618 тис. грн. 

(2019 рік: 24,576 тис.грн.) Повернення учасникам частки зменшеного капіталу протягом 2019 року становила 13 139 

тис. грн. (Примітка  14). 

 

18. Фактичні та умовні зобов’язання  

 

Комерційне законодавство України, включаючи податкове законодавство, допускає більш ніж одне тлумачення. Крім 

того, існує ризик того, що податкові органи можуть зробити суб’єктивні висновки щодо господарської діяльності. Якщо 

певний підхід, що ґрунтується на судженні  керівництва стосовно господарської діяльності Товариства, оскаржується 

податковими органами, Товариству можуть бути додатково нараховані податки, штрафи та пеня. 

 

Така невизначеність може стосуватися оцінки тимчасових різниць щодо резервів та відновлення резервів під очікувані 

кредитні збитки за кредитами клієнтам та дебіторською заборгованістю як заниження оподатковуваного прибутку. 

Керівництво Товариства вважає, що воно нараховувало всі суми податків, що підлягають сплаті, і тому  фінансова 

звітність не містить спеціального резерву. 

 

Така невизначеність могла б, зокрема, стосуватися податкового обліку фінансових інструментів/деривативів та 

визначення ринкової ціни операцій для цілей трансфертного ціноутворення. Це також могло б призвести до   

виникнення тимчасових оподатковуваних різниць у зв’язку з резервами під очікувані кредитні збитки кредитів та 

зобов’язаннями з податку на прибуток, які вважаються податковими органами як заниження податкової бази. 

Керівництво Товариства впевнене, що всі застосовні податки були нараховані, і, отже, створення відповідних резервів 

не вимагається. 

 

19. Справедлива вартість  

 

Товариство оцінює справедливу вартість фінансових активів і зобов’язань, які визнано у звіті про фінансовий стан 

станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, як таку, що не відрізняється суттєво від їхньої балансової вартості. 

 

Оціночна справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою визначається на основі очікуваних до 

отримання/сплати сум оціночних грошових потоків, дисконтованих за діючими процентними ставками для нових 

інструментів із аналогічним кредитним ризиком та строком до погашення (рівень 3 ієрархії джерел справедливої 

вартості). 

 

 

20. Події після звітної дати 

 

Після звітної дати, 19 березня 2021 р. єдиний учасник ТОВ «СС ЛОУН» прийняв рішення (№1903/21 від 19.03.2021) 

про емісію облігацій без здійснення публічної пропозиції серії А (звичайні, незабезпеченні, іменні, відсоткові), 

загальною номінальною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.  

 

 

 

  






