
Розкриття інформації надавачем фінансових послуг: 

1) відомості про найменування: 

повне найменування надавача 

фінансових послуг відповідно до його 

установчих документів та відомостей 

з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань (далі - Єдиний державний 

реєстр); 

комерційне (фірмове) 

найменування надавача фінансових 

послуг відповідно до його установчих 

документів (за наявності) 
 

1.1.У відповідності до Статуту: 

повна назва Товариства: 

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ»; 

- російською мовою: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСТО МАНИ»; 

- англійською мовою: «FINANCE COMPANY 

«PROSTO MONEY» LIMITED LIABILITY 

COMPANY. 

скорочена назва Товариства:   

- українською мовою: ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ»; 

- російською мовою: ООО «ФК «ПРОСТО МАНИ»; 

- англійською мовою:  «FC «PROSTO MONEY» LLC. 

1.2. У відповідності до ЄДР: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"ПРОСТО МАНІ" (ТОВ "ФК "ПРОСТО МАНІ") 

2) інформація про торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), які 

використовуються надавачем 

фінансових послуг для надання ним 

відповідних видів фінансових послуг, 

шляхом розміщення на власному 

вебсайті наявного зображення 

позначень, які є об’єктом 

торговельної марки, свідоцтва про 

реєстрацію/заявки на торговельну 

марку (знак для товарів та послуг) (за 

наявності) або документів, які 

підтверджують наявність інших 

правових підстав використання 

торговельних марок (знаків для 

товарів і послуг) 

2.1. Зображення торгівельної марки: 

 
2.2. Свідоцтво на торговельну марку № 310118, 

зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на 

торговельні марки 15 грудня 2021 року 

3) відомості про державну реєстрацію 

в Єдиному державному реєстрі: дата 

та номер запису про державну 

реєстрацію юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної 

особи 

3.1. Дата та номер запису про державну реєстрацію 

юридичної особи: 

Дата запису: 08.08.2019  

Номер запису: 10741020000086856 

3.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43162329 

4) відомості про місцезнаходження: 

місцезнаходження відповідно до 

відомостей з Єдиного державного 

реєстру із зазначенням поштового 

індексу, області, району, населеного 

пункту, району населеного пункту (за 

наявності), вулиці, номера будинку, 

номера корпусу (за наявності), номера 

офісу (квартири) (за наявності); 

 

Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, 

приміщення 28 

 

 

 

 

 

 

 



фактична адреса місця 

провадження господарської 

діяльності з надання фінансових 

послуг, якщо місцезнаходження 

надавача фінансових послуг не 

збігається з місцем провадження такої 

діяльності, із зазначенням поштового 

індексу, області, району, населеного 

пункту, району населеного пункту (за 

наявності), вулиці, номера будинку, 

номера корпусу (за наявності), номера 

офісу (квартири) (за наявності) 

 

--- 

5) відомості щодо включення 

надавача фінансових послуг до 

Державного реєстру фінансових 

установ/Реєстру осіб, які не є 

фінансовими установами, але мають 

право надавати окремі фінансові 

послуги, шляхом розміщення 

інформації про дату та номер рішення 

про внесення надавача фінансових 

послуг до Державного реєстру 

фінансових установ/Реєстру осіб, які 

не є фінансовими установами, але 

мають право надавати окремі 

фінансові послуги, шляхом 

розміщення на власному вебсайті 

копії свідоцтва про реєстрацію 

надавача фінансових послуг/довідки 

про взяття на облік юридичної особи 

та/або гіперпосилання, що забезпечує 

перенаправлення (відсилання) на 

сторінку офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, 

на якій можливо перевірити таку 

інформацію 

5.1.Відомості щодо включення надавача фінансових 

послуг до Державного реєстру фінансових установ: 

Дата включення до Державного реєстру фінансових 

установ: 19.11.2019 р. 

Зареєстроване як фінансова установа відповідно до 

розпорядження Нацкомфінпослуг  

Дата прийняття та номер рішення про внесення 

фінансової установи до Державного реєстру фінансових 

установ: 19.11.2019 р. № 2290 

Реєстраційний номер: 13104031 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК № 

В0000382, видане Національним банком України 

05.10.2021 р. (завантажити файл) 

 

5.2.Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, на якій розміщено 

Державний реєстр фінансових установ: 

https://kis.bank.gov.ua/ 

 

6) перелік власних вебсайтів надавача 

фінансових послуг, які 

використовуються надавачем 

фінансових послуг для надання ним 

відповідних видів фінансових послуг 

та на яких здійснюється 

інформування про умови та порядок 

діяльності надавача фінансових 

послуг, умови та порядок надання 

ним фінансових послуг, а також 

обслуговування клієнтів 

 

https://prostomoney.com.ua/ 

 

7) перелік фінансових послуг, на 

надання яких має право надавач 

фінансових послуг, із зазначенням 

7.1.Перелік фінансових послуг, на надання яких має 

право надавач фінансових послуг: 

- надання послуг з фінансового лізингу;  

https://kis.bank.gov.ua/
https://prostomoney.com.ua/


назв ліцензій на провадження 

діяльності з надання фінансових 

послуг, дати рішення про видачу 

ліцензії та/або гіперпосилання, що 

забезпечує перенаправлення 

(відсилання) на сторінку офіційного 

Інтернет-представництва 

Національного банку, на якій 

можливо перевірити такі відомості 

 

- надання послуг з факторингу;  

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

фінансового кредиту. 

7.2. Ліцензії на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності 

на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з 

фінансового лізингу; надання послуг з факторингу; 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту згідно розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг від 28.11.2019 р. № 2402 

Строк дії ліцензій: безстрокові 

(завантажити файл) 

7.3. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, на якій розміщено 

Державний реєстр фінансових установ:  

https://kis.bank.gov.ua/ 

8) перелік осіб, які надають 

посередницькі послуги (якщо 

фінансова послуга надається за 

участю посередників), шляхом 

розміщення таких відомостей: 

найменування юридичної особи 

або прізвища, імені, по батькові 

фізичної особи-підприємця; 

ідентифікаційний код юридичної 

особи, яка надає посередницькі 

послуги, в Єдиному державному 

реєстрі підприємств і організацій 

України або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 

фізичної особи-підприємця; 

види послуг (діяльності), які має 

право надавати (здійснювати) 

посередник [консультування, 

експертно-інформаційні послуги, 

робота, пов’язана з підготовкою, 

укладанням та виконанням 

(супроводом) договорів, оцінка 

кредитоспроможності споживача, 

ідентифікація та верифікація клієнта, 

врегулювання простроченої 

заборгованості та/або інші види 

діяльності посередника, установлені 

законодавством України], а також 

обсяг повноважень такого 

посередника щодо їх надання 

(здійснення) 

8.1. Фізична особа – підприємець Белих Юрій Юрійович 

8.2. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків фізичної особи-підприємця: 3177729570 

8.3. Види послуг (діяльності), які має право надавати 

(здійснювати) посередник: 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення (основний), 

що включає усі види діяльності, які є допоміжними по 

відношенню до фінансового посередництва, в тому числі 

консультування, діяльність брокерів та консультантів по 

іпотечних операціях, збір та опрацювання документів 

споживача для отримання споживчого кредиту, 

ідентифікація та верифікація споживача, надання 

інформаційних та інших посередницьких послуг у 

споживчому кредитуванні. 

 

9) інформація про умови та порядок 

надання фінансових послуг шляхом 

розміщення на власному вебсайті 

копій внутрішніх правил, якими 

- Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, затверджені наказом ТОВ 

«ФК «ПРОСТО МАНІ» № 04-02-22/1 від «04» лютого 

2022 року (завантажити файл) 

https://kis.bank.gov.ua/


визначено умови та порядок надання 

тих видів фінансових послуг, що 

надаються клієнтам таким надавачем 

фінансових послуг, а якщо надавач 

фінансових послуг є страховиком, - 

копії правил страхування, кредитною 

спілкою - копії положень про порядок 

надання фінансових послуг/положень 

про фінансові послуги 

 

- Інформаційне забезпечення споживачів щодо послуг 

споживчого кредитування (загальна частина) 

(завантажити файл) 

- інформаційне забезпечення споживачів щодо послуг 

споживчого кредитування (Примірний договір (за 

програмою Кредит Плюс) № ___ про надання коштів в 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) 

(завантажити файл) 

- Додаток 3 (завантажити файл) 

- Додаток 4 (завантажити файл) 

- Примірний договір (за програмою Кредит Плюс) № ___ 

про надання коштів в позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту) (завантажити файл) 

- Паспорт кредиту № ____ за програмою Кредит Плюс 

(завантажити файл) 

 

10) відомості про режим робочого 

часу надавача фінансових послуг, 

протягом якого здійснюється надання 

відповідних видів фінансових послуг, 

а саме робочі та вихідні дні, робочі 

години та години перерви 

 

10.1. Відомості про режим робочого часу: 

Пн-Пт: 09:00-18:00; обідня перерва: 13:00-14:00 

Сб-Нд: вихідні дні 

10.2. Відомості про режим робочого часу колл-центру: 

Пн-Пт: 09:00-18:00; без обідньої перерви 

Сб-Нд: 10:00-15:00; без обідньої перерви. 

11) перелік відокремлених підрозділів 

надавача фінансових послуг (далі - 

відокремлені підрозділи) (за 

наявності) із зазначенням таких 

відомостей: 

повне найменування 

відокремленого підрозділу; 

ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і 

організацій України (за наявності); 

прізвище, ім’я, по батькові та 

назва посади керівника 

відокремленого підрозділу; 

місцезнаходження 

відокремленого підрозділу із 

зазначенням поштового індексу, 

області, району, населеного пункту, 

району населеного пункту (за 

наявності), вулиці, номера будинку, 

номера корпусу (за наявності), номера 

офісу (квартири) (за наявності); 

перелік фінансових послуг, які 

надаються через відокремлений 

підрозділ; 

режим робочого часу 

відокремленого підрозділу, а саме 

робочі та вихідні дні, робочі години та 

години перерви; 

11.1. ФІЛІЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"ПРОСТО МАНІ" 

- ідентифікаційний код: 43896895 

- директор філії № 1: Стрихар Андріана Ігорівна 

- місцезнаходження: Україна, 79039, Львівська область, 

м. Львів, вул. Генерала М. Юнаківа, буд. №9 "Б" 

- перелік фінансових послуг, які надаються через 

відокремлений підрозділ: 

1) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

2) надання послуг з факторингу 

- режим робочого часу відокремленого підрозділу: 

Пн-Пт: 09:00-18:00; обідня перерва: 13:00-14:00 

Сб-Нд: 10:00-15:00; без обідньої перерви 

- номер(и) телефону для звернень клієнтів і режим його 

(їх) роботи, адреси електронної скриньки та поштової 

адреси для листування з відокремленим підрозділом: 

• (0800) 335475; +38067-807-19-45 – режим 

робочого часу відокремленого підрозділу 

• credit@prostomoney.lviv.ua 

- дата закриття відокремленого підрозділу і контактну 

інформацію для звернень клієнтів у такому випадку – 

відсутня. 
 

11.2. ФІЛІЯ № 2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"ПРОСТО МАНІ" 

- ідентифікаційний код: 44416237 

mailto:credit@prostomoney.lviv.ua


номер(и) телефону для звернень 

клієнтів і режим його (їх) роботи, 

адреси електронної скриньки та 

поштової адреси для листування з 

відокремленим підрозділом; 

дату закриття відокремленого 

підрозділу і контактну інформацію 

для звернень клієнтів у такому 

випадку 

 

- директор філії № 2: Морозов Ігор Володимирович 

- місцезнаходження: Україна, 65048, Одеська область 

м.Одеса, вул. Успенська, буд.39/1, кв. 18 

- перелік фінансових послуг, які надаються через 

відокремлений підрозділ: 

1) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

2) надання послуг з факторингу 

- режим робочого часу відокремленого підрозділу: 

Пн-Пт: 09:00-18:00; обідня перерва: 13:00-14:00 

Сб-Нд: 10:00-15:00; без обідньої перерви 

- номер(и) телефону для звернень клієнтів і режим його 

(їх) роботи, адреси електронної скриньки та поштової 

адреси для листування з відокремленим підрозділом: 

• (0800) 332-925; +38067-807-19-45 – режим 

робочого часу відокремленого підрозділу 

• credit@prostomoney.odessa.ua 

- дата закриття відокремленого підрозділу і контактну 

інформацію для звернень клієнтів у такому випадку – 

відсутня. 
 

12) відомості про порушення 

провадження в справі про 

банкрутство, застосування процедури 

санації надавача фінансових послуг із 

зазначенням інформації про факт 

порушення справи про банкрутство 

надавача фінансових послуг, 

відкриття процедури санації надавача 

фінансових послуг, дати порушення 

справи про банкрутство, дати 

відкриття процедури санації надавача 

фінансових послуг та найменування 

суду, який постановив відповідну 

ухвалу (у разі настання обставин, 

визначених у підпункті 12 пункту 7 

розділу II Положення про порядок 

розкриття інформації небанківськими 

фінансовими установами, 

затверджене постановою Правління 

Національного банку України від 05 

листопада 2021 року № 114, надалі – 

Положення) 

 

Відсутні. 

13) відомості про початок процедури 

ліквідації надавача фінансових послуг 

із зазначенням дати прийняття 

рішення про відкриття ліквідаційної 

процедури надавача фінансових 

послуг та найменування органу 

надавача фінансових послуг або суду, 

який прийняв відповідне рішення (у 

Відсутні. 
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разі настання обставин, визначених у 

підпункті 13 пункту 7 розділу II 

Положення) 

 

14) річна фінансова та консолідована 

фінансова звітність, якщо відповідно 

до законодавства України потрібно 

складати консолідовану фінансову 

звітність, шляхом розміщення річної 

фінансової та консолідованої 

фінансової звітності разом з 

аудиторським звітом, що підтверджує 

її достовірність 

 

Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.20219 року, 

складений Аудиторсько-консалтінгова фірма «Грантье» у 

вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 

(завантажити файл) 

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 

ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» станом на 31.12.2020 р., 

складений ТОВ «Аудиторська фірма «Блискор» 

(завантажити файл) 

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової 

звітності ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» станом на 31 

грудня 2021 року, складений ТОВ «Стандарт -аудит» 

(завантажити файл) 

Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних 

фінансової компанії ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» за 2021 

рік (станом на 31 грудня 2021 року), складений ТОВ 

«Стандарт -аудит» (завантажити файл) 
 

15) інша інформація про надавача 

фінансових послуг, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до 

законодавства України, шляхом 

розкриття звітних даних про його 

діяльність (інших, ніж фінансова та 

консолідована фінансова звітність), 

що складаються та подаються 

відповідно до вимог законів з питань 

регулювання ринків фінансових 

послуг та прийнятих згідно з такими 

законами нормативно-правових актів 

органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових 

послуг, в обсязі, визначеному в пункті 

9 розділу II Положення 

 

--- 

16) відомості про склад наглядової 

ради та виконавчого органу надавача 

фінансових послуг шляхом 

розміщення: 

прізвищ, імен та по батькові і 

назв посад осіб, призначених до 

наглядової ради надавача фінансових 

послуг, якщо законодавством України 

вимагається обов’язкове утворення 

наглядової ради; 

прізвищ, імен та по батькові і 

назв посад осіб, призначених до 

виконавчого органу надавача 

фінансових послуг. 

16.1.Наглядова рада не створена. 

16.2. Загальними зборами учасників ТОВ «ФК «ПРОСТО 

МАНІ» створено одноосібний виконавчий орган та 

обрано директором Купріянова Максима Сергійовича. 
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