
 
 

 
 

розкриття інформації щодо ТОВ «ФК «ЦФР» на веб-сайті www.kreditmarket.ua 

№ категорія відомості 

01. 

повне найменування  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

ідентифікаційний код  35725063 

місцезнаходження 

код території за КОАТУУ – 8036100000; 

03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Велика 

Васильківська (кол. Червоноармійська), 72, поверх 9, офіс 4 

02. 
перелік фінансових послуг, що 

надаються  

надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту  

03. 

відомості про власників істотної 

участі (у тому числі осіб, які 

здійснюють контроль за 

фінансовою установою) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (ідентифікаційний код: 

32494741) – володіє 99,999862% статутного капіталу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

Компанія БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) 

(юридична особа, заснована та зареєстрована за 

законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним 

номером НЕ 313974) – володіє 90% статутного капіталу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТІГІПКО 

СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (паспорт громадянина України АЕ 

395478) – володіє 99,99% статутного капіталу Компанії 

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) 

04. 
відомості про склад наглядової ради 

та виконавчого органу  

наглядова рада відсутня 

виконавчий орган – дирекція у складі: 

1) генеральний директор Моложава Оксана Михайлівна 

2) директор з продажів Раковський Денис Вікторович 

05. 
відомості про відокремлені 

підрозділи  

відокремлені підрозділи відсутні 

06. відомості про ліцензії та дозволи 

ліцензія від 11.01.2012 №580561 (серія АВ): 

 видана на підставі рішення Держфінпослуг України від 

26.12.2011 №3952-КУ; 

 переоформлена на підставі розпорядження 

Нацкомфінпослуг України від 26.01.2017 №163 як 

ліцензія на «надання грошових коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового кредиту»; 

 статус ліцензії – чинна безстроково. 

https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000048420  

https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000048420


 
 

 
 

07. 
річна фінансова та  

консолідована фінансову звітність 
додається  

08. 

відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування 

процедури санації 

не перебуває у процесі провадження у справі про 

банкрутство, санації 

09. рішення про ліквідацію  не перебуває у процесі припинення (ліквідації) 

10. 

інша інформація, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до 

закону 

– 

 


