1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження:
1) Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГІДРА ФІН СЕРВІС»
2) Ідентифікаційний код: 42004547
3) Місцезнаходження:
54020, Україна,
Миколаївська область, місто Миколаїв,
вулиця Мала Морська, будинок 108, офіс 409.
Код території за КОАТУУ: 4810136300
2. Перелік фінансових послуг, що надаються ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС»:
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ*
* Надання послуг з факторингу ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» матиме право надавати
після отримання в НАЦКОМФІНПОСЛУГ Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
та Ліцензії на провадження діяльності з надання послуг факторингу
3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС»):
1) Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють
часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи:
№
Повне найменування
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Частка
з/п
юридичних осіб юридичних осіб юридичних осіб учасників в
учасників
учасників
учасників
статутному
капіталі, %
Товариство з
39347441
54030, Миколаївська
100%
обмеженою
область, місто Миколаїв,
відповідальністю
вул. Шевченка, буд. 71,
"ВЕЛЕС ТРЕЙД
оф. 311
ІНВЕСТ"
2) Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):
№
з/
п

Повне
найменування
юридичної
особи або
П.І.Б. фізичної
особи
учасника
(засновника)

Код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи, яка
контролюєть
ся
учасником
(засновнико
м) *

Повне
найменування
юридичної
особи, яка
контролюється
учасником
(засновником)

Символ
юридичної
особи, яка
контролює
ться
учасником
(засновник
ом) **

Місцезнаходже
ння юридичної
особи, яка
контролюється
учасником
(засновником)

Частка в
статутному
капіталі
юридичної
особи, яка
контролюєть
ся
учасником
(засновнико
м,
акціонером),
%

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю "ВЕЛЕС
ТРЕЙД
ІНВЕСТ"

42004547

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
"ГІДРА ФІН
СЕРВІС"

ф

54020,
Миколаївська
обл., місто
Миколаїв, вул.
Мала Морська,
буд. 108, оф.
409

100

3) 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):
№
з/п

Повне
найменування
юридичної особи
учасника
(засновника)

Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
фізичної особи,
що здійснює
контроль за
учасником
(засновником)

Повне
найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи,
що здійснює
контроль за
учасником
(засновником)

Місцезнаходження
юридичної особи
або паспортні дані
фізичної особи, що
здійснює контроль
за учасником
(засновником)

Частка у
статутному
капіталі
учасника
(засновника)
,%

1

Товариство з
обмеженою
відповідальності
"ВЕЛЕС ТРЕЙД
ІНВЕСТ"

41082006

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ЗЛАГОДА
ЛТД"

54058,
Миколаївська
обл., місто
Миколаїв, вул.
Лазурна, буд. 6,
кв. 24

96

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи ТОВ
«ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС»:
Наглядова рада в ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» не створювалась (відповідно до чинного
законодавства обов'язкове утворення наглядової ради не вимагається).
Виконавчим органом ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» є Директор – Кузнєцов Олександр
Дмитрович. Кузнєцов Олександр Дмитрович не має у власності частки у статутному капіталі
ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС».
5. Відомості про відокремлені підрозділи, інформація про які включена до Державного
реєстру - фінансових установ:
ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ НЕ СТВОРЮВАЛИСЬ.
6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС»:
На даний час ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» будь-які ліцензії не видавались.
Інформація про Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг №711 від 08.05.2018 р. прийняте рішення про внесення ТОВ «ФК «ГІДРА
ФІН СЕРВІС» до Державного реєстру фінансових установ та видачу Свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи - серія та номер свідоцтва ФК N1031, дата видачі 08.05.2018..
Інформацію про Ліцензію на провадження діяльності з надання послуг факторингу, що
видається Нацкомфінпослуг, буде розміщено після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про
видачу ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» відповідної ліцензії.
7. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН
СЕРВІС»:
ВІДСУТНЯ (ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» зареєстровано 16.03.2018р.)

8. Ціни/тарифи фінансових послуг
Ціни/тарифи на фінансову послугу встановлюються у розмірі від 2%.
9. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування
процедури санації Товариства:
Провадження справи про банкрутство ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» не порушувалось.
Процедура санації до ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» не застосовувалась
10. Рішення про ліквідацію Товариства:
ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» не перебуває в процесі припинення (ліквідації)
11. Інша інформація про Товариство, яка підлягає оприлюдненню відповідно до
законодавства:
ВІДСУТНЯ (ТОВ «ФК «ГІДРА ФІН СЕРВІС» не є акціонерним товариством)
12. Реквізити органу, що здійснює державний нагляд за діяльністю фінансової установи:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг
Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46
E-mail: info@dfp.gov.ua
Сайт: https://nfp.gov.ua/
13. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
1) Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174
Тел.: (044) 528-94-38, Факс: (044) 528-56-00, Гаряча лінія: (044) 528-92-44
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, nv@dsiu.gov.ua
Сайт: www.dsiu.gov.ua
2) Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:
Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72
Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на
сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів:
Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

