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Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  
 

16.07.2020 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 404 

(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 
 

Генеральний директор    Моложава О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 

відсотків статутного капіталу) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Місцезнаходження: 01033, Київська, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, буд. 50Б 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35725063 

5. Міжміський код та телефон, факс: (044)5937309 (044)5937309 

6. Адреса електронної пошти: info@fincom-fsc.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання 

звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа 

«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, 

УКРАЇНА, DR/00002/ARM 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено  https://kreditmarket.ua  16.07.2020 
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на  власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 
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Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу  

N  

з/п  

Дата прийняття 

рішення  

Вид цінних паперів, що 

розміщуються  

Кількість цінних паперів, що 

розміщуються (шт.)  

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн)  

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1  2  3  4  5  6  

  1 16.07.2020 
  Облігація підприємства 

відсоткова* 
50000 50000 34,482 

Зміст інформації:  

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 16.07.2020 року. 

Найменування органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ 

РIШЕНЬ», мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код: 32494741, Компанiя Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД, індекс Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, КІПР, КІПР. Протокол Загальних зборiв учасникiв б/н вiд 

16.07.2020 року.  

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi. 

Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi). 

Серiя N. 

Кiлькiсть цiнних паперiв: 50 000 (п'ятдесят тисяч) шт. 

Сума цiнних паперiв: 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Спосiб розмiщення: без здійснення публічної пропопозиції . 

Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно. Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде здійснюватися за 

адресою місцезнаходження Товариства: 01033, м. Київ, вулиця Сім'ї Прахових, будинок 50Б. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 

емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 362% 

Власникам облігацій серії N надаються наступні права: 

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; 

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 

- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії 

облігацій; 

- пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; 

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством. 

Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг 

облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати емісії 

облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. 

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства у банківській установі. 
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Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi в результатi розмiщення облiгацiй 

серiї N в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання кредитiв 

фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи.  

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 

- Сидоренко Володимир Петрович, директор ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", цiнними паперами емiтента не володiє; 

- Білоног Олексій, представник Компанiї Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, дiє на пiдставi довiреностi, цiнними паперами емiтента не 

володiє. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: цiннi папери не конвертуються. 

Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок 

коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових 

платежiв. 
      

  2 16.07.2020 
  Облігація підприємства 

відсоткова* 
50000 50000 34,482 

Зміст інформації:  

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 16.07.2020 року. 

Найменування органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ 

РIШЕНЬ», мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код: 32494741, Компанiя Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД, індекс Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, КІПР, КІПР. Протокол Загальних зборiв учасникiв б/н вiд 

16.07.2020 року.  

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi. 

Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi). 

Серiя О. 

Кiлькiсть цiнних паперiв: 50 000 (п'ятдесят тисяч) шт. 

Сума цiнних паперiв: 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Спосiб розмiщення: без здійснення публічної пропопозиції . 

Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно. Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде здійснюватися за 

адресою місцезнаходження Товариства: 01033, м. Київ, вулиця Сім'ї Прахових, будинок 50Б. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 

емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 362% 

Власникам облігацій серії О надаються наступні права: 

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; 

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 

- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії 

облігацій; 
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- пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; 

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством. 

Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг 

облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати емісії 

облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. 

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства у банківській установі. 

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi в результатi розмiщення облiгацiй 

серiї О в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання кредитiв 

фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи.  

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 

- Сидоренко Володимир Петрович, директор ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", цiнними паперами емiтента не володiє; 

- Білоног Олексій, представник Компанiї Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, дiє на пiдставi довiреностi, цiнними паперами емiтента не 

володiє. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: цiннi папери не конвертуються. 

Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок 

коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових 

платежiв. 
      

  3 16.07.2020 
  Облігація підприємства 

відсоткова* 
50000 50000 34,482 

Зміст інформації:  

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 16.07.2020 року. 

Найменування органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ 

РIШЕНЬ», мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код: 32494741, Компанiя Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД, індекс Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, КІПР, КІПР. Протокол Загальних зборiв учасникiв б/н вiд 

16.07.2020 року.  

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi. 

Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi). 

Серiя Р. 

Кiлькiсть цiнних паперiв: 50 000 (п'ятдесят тисяч) шт. 

Сума цiнних паперiв: 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Спосiб розмiщення: без здійснення публічної пропопозиції . 

Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно. Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде здійснюватися за 

адресою місцезнаходження Товариства: 01033, м. Київ, вулиця Сім'ї Прахових, будинок 50Б. 
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Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 

емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 362% 

Власникам облігацій серії Р надаються наступні права: 

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; 

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 

- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії 

облігацій; 

- пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; 

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством. 

Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг 

облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати емісії 

облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. 

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства у банківській установі. 

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi в результатi розмiщення облiгацiй 

серiї Р в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання кредитiв 

фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи.  

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 

- Сидоренко Володимир Петрович, директор ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", цiнними паперами емiтента не володiє; 

- Білоног Олексій, представник Компанiї Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, дiє на пiдставi довiреностi, цiнними паперами емiтента не 

володiє. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: цiннi папери не конвертуються. 

Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок 

коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових 

платежiв. 
      

 


