
  

 
 

 

 

 

 Розкриття інформації щодо ТОВ «»ФК «ЦФР» на веб-сайті https://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 

01033, м. Київ, вул. Сім’ї Прахових, 50б. 

02.  Перелік фінансових послуг, що 

надаються 

Надання грошових коштів у позику в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту 

03.  Відомості про учасників істотної участі 

(у тому числі осіб, які здійснюють 

контроль за фінансовою установою) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ 

РІШЕНЬ» (ідентифікаційний код: 32494741) 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД 

(юридична особа, заснована та зареєстрована за 

законодавством республіки Кіпр під реєстраційним 

номером НЕ 239493) 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Тігіпко 

Сергій Леонідович 

04. Відомості про склад наглядової ради та 

виконавчого органу 

Наглядова рада відсутня 

Виконавчий орган дирекція на чолі з генеральним 

директором у складі: 

1) Генеральний директор – Моложава Оксана 

Михайлівна; 

2) Директор з продажів – Раковський Денис 

Вікторович; 

3) Фінансовий директор – Барська Ірина Яківна; 

4) Директор з управління ризиками – Черешенко 

Андрій Анатолійович; 

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 рішення 

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/SrchVievLic/20000048420 

07. Річна фінансова та консолідована 

фінансова звітність додається 

додається 

08. Відомості про порушення провадження 

у справі про банкрутство, застосування 

процедури санації. 

Не перебуває у процесі провадження у справі 

банкрутства, санації 

https://kreditmarket.ua/rus/about.html
https://kis.nfp.gov.ua/


  

 
 

 

 

 

09. Рішення про ліквідацію Не перебуває у процесі припинення, ліквідації 

10. Інша інформація, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до закону 

_ 

11. Орган, що здійснює державне 

регулювання  

Національний банк України  

місцезнаходження: 01602, м. Київ, вул. Інституцька, 9 

номер телефону: 0800 505 240 

12. Орган, що здійснює захист прав 

споживачів фінансових послуг 

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів  

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса 

Грінченка, 1 

номер телефону: (044) 279 12 70 

 


