Про Нас
Повне найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА»
Код фінансової установи по ЄДРПОУ: 36972280
Місцезнаходження фінансової установи:
02105, м. Київ, проспект Возз’єднання, будинок 6.
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг з фінансового лізингу
Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою):
а) відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють
часткою ( паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи:
- КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
Реєстраційний номер облікової картки платників податків фізичних осіб:1559703274
Адреса засновника: 03115, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд. 19, кв. 76, що володіє часткою в
статутному капіталі фінансової установи у розмірі 100%.
б) відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними
особами - учасниками ( засновниками, акціонерами) фінансової установи ( які володіють
часткою ( паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи):
- 0
в) відомості про кінцевого бінефіціарного власника юридичної особи:
- КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
Реєстраційний номер облікової картки платників податків фізичних осіб: 3310018971
Адреса реєстрації:03115, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд. 19, кв. 76, що володіє часткою в
статутному капіталі фінансової установи у розмірі 100%.
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
НАГЛЯДОВА РАДА в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов'язкове
утворення наглядової ради не вимагається).

Виконавчим органом фінансової установи є Директор –Копистира Арсеній Миколайович
з04.03.2010 р. відповідно Наказу № 01 від 04.03.2010 р.
Копистира Арсеній Миколайович не володіє частками статутного капіталу фінансової
установи.
Режим робочого часу фінансової установи: робочі дні: з понеділка по п'ятницю за
виключенням державних свят.
Робочі години : з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв. кожного робочого дня.
Години перерви: обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. кожного робочого дня.
Вихідні дні: субота, неділя, державні свята.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Діюча ліцензія - Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
(безстрокова).
Cвідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи
Серія ІК №70, дата видачі 11.11.2010 р.
ЦІНИ/ТАРИФИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
- попередній лізинговий платіж в частині відшкодування вартості Предмета лізингу в
розмірі 30 % (тридцять) відсотків його вартості, на який не нараховується лізинговий платіж
в частині одноразової комісії за організацію поставки Предмета лізингу;
- комісія за супроводження договору в розмірі 7 (семи) відсотків річних (без ПДВ) від
невідшкодованої попереднім лізинговим платежем та черговими платежами вартості
Предмета лізингу, відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на
додану вартість;
- одноразова комісію за організацію поставки Предмета лізингу в розмірі 7 (семи) відсотків
(без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем вартості Предмету лізингу,
відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на додану вартість.
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової
установи не порушувались, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не
застосовувалися.
Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи
не приймалися.
Правиланадання послуг з фінансового лізингута Примірний договірфінансового лізингу:
Правила та Примірний договір

