ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
1. Повне найменування фінансової установи:
-

українською

мовою:

ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
2. Ідентифікаційний код фінансової установи:
38569246
3. Місцезнаходження фінансової установи:
Код території за КОАТУУ: 8038200000
Адреса: 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУД. 15-Б,
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ.
4. Режим робочого часу фінансової установи:
Робочі дні:
З понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 18:00 год.
Години перерви з 13:00 год. до 14:00 год.
Вихідні дні: субота та неділя.
5. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО
КРЕДИТУ
6. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою):
6.1. Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить не
менше 10% відсотків статутного капіталу фінансової установи:
-

«МАНІВЕО

ГРУП

ЛТД»,

ідентифікаційний

код

НЕ352693,

місцезнаходження: 1060, Нікосія, Кіпр, Бумпулінас 11, 3 поверх, офіс 301;
-

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЛАС», код за ЄДРПОУ
40407119, місцезнаходження: 01025, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11,
кімната 307.
6.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи, що
становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника:
Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи відсутні.
6.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними
особами - учасниками фінансової установи (які володіють часткою), що становить не менш як 10
відсотків статутного капіталу фінансової установи)
- «МАНІВЕО ГРУП ЛТД», місцезнаходження: 1060, Нікосія, Кіпр, Бумпулінас 11, 3 поверх,
НЕ352693

здійснює

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
«КАЙЛАС».

контроль

АКЦІОНЕРНОГО

ВЕНЧУРНИЙ

ТОВАРИСТВА

КОРПОРАТИВНИЙ

«ЗАКРИТИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

ФОНД

ЛИЗАНЕЦЬ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, Україна, здійснює контроль АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЛАС».
«ІҐҐРАСІЛЬ ЛІМІТЕД», місцезнаходження: 1060, Нікосія, Кіпр, Бумпулінас 11, 1 поверх,
НЕ385651 здійснює контроль «МАНІВЕО ГРУП ЛТД».
7. Кількість часток у статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності
членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи
перевищують п'ять відсотків;
7.1. Членам виконавчого органу не належать частки у статутному капіталі фінансової
установи.
7.2. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять
відсотків
- «МАНІВЕО ГРУП ЛТД»;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЛАС»
8. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
8.1. У відповідності до статутних документів, склад Наглядової Ради:
Лизанець Михайло Сергійович – Голова Наглядової Ради;
Лизанець Сергій Васильович – Член Наглядової Ради;
Остапенко Віталій Вікторович - Член Наглядової Ради..
8.2. Виконавчим органом фінансової установи є директор (керівник фінансової установи) –
АНДРОНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА.
9. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
Фінансова установа не має відокремлених підрозділів.
10. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
10.1. Ліцензія на здійснення господарської діяльності на надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту, видана Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія та номер відсутні, рішення про видачу ліцензії
№1001 від 14.05.2015 року, початок дії ліцензії 14.05.2015 року, переоформлена 26.01.2017 року,
тимчасового зупинення дії ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось,
ліцензія чинна (безстрокова).
10.2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії IK №105 від 21.03.2013, видане
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
анулювання та припинення дії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи не застосовувалось.
11. Ціни/тарифи фінансових послуг:
11.1. Ціни та тарифи фінансових послуг визначаються у відповідності від обраних клієнтом
програм, згідно яких останній бажає отримати фінансові послуги.

12. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи:
12.1. Провадження справи про банкрутство по відношенню до фінансової установи не
порушувалось.
12.2. По відношенню до фінансової установи процедура санації не відкривалась.
13. Рішення про ліквідацію фінансової установи:
13.1. Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось.
14. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до
закону.
14.1. Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з
тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.
15. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:
15.1. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги здійснюється у відповідності
до вимог чинного законодавства.
16. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
(адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
16.1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг:
адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3; телефон (044) 234-39-46
16.2. Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві,
адреса: 03151, м.Київ, Солом'янський район, вул. Волинська, будинок 12, тел.: +38(044) 48654-86.
17. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги,
що надаються іншими фінансовими установами.
17.1. Фінансова установа не надає та не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими
фінансовими установами.
18. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги:
18.1. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги здійснюється виключно у відповідності до вимог чинного законодавства.
19. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги:
19.1. Позичальник має право достроково повернути кредит як в повному обсязі так і
частиною, сплативши проценти за користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми
кредиту та строку користування кредитом. Наслідками чого є виконання умов кредитного договору.
Будь-які додаткові оплати, комісії, штрафи за дострокове повернення кредиту – відсутні.

20. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.
20.1 Фінансова установа не надає додаткових фінансових послуг.

