На виконання вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» ТОВ «АСТРА ЛІЗИНГ» розкриває таку інформацію:
Інформація станом на
01.01.2017 року
Повне найменування Товариства
Ідентифікаційний код
Місцезнаходження Товариства
Перелік фінансових послуг, що
надається Товариством
Перелік осіб, частки яких у
статутному капіталі Товариства
перевищують 5 відсотків
Відомості про склад наглядової
ради Товариства
Виконавчий орган Товариства
Інформація про відокремлені
підрозділи Товариства
Інформація про ліцензії та
дозволи, видані Товариству

Ціни/тарифи фінансових послуг
Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство, застосування
процедури санації
Рішення про ліквідацію
Товариства
Реквізити органу, який здійснює
державне регулювання ринків
фінансових послуг (адреса, номер
телефону тощо)
Реквізити органу з питань захисту
прав споживачів (адреса, номер
телефону тощо)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА ЛІЗИНГ»
36259068
04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 4А /Літера А/
Фінансовий лізинг
Савенко Павло Аркадійович (громадянин України), м. Київ, вул. Пилипа
Орлика, буд. 10, кв. 26 - володіє часткою в розмірі 90%;
ТОВ «КУА «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Україна),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37641656, вул. Предславинська, буд. 11-А,
м. Київ - володіє часткою в розмірі 10%.
У відповідності до статутних документів, наглядова рада не створювалась як
орган управління Товариства
Виконавчим органом Товариства є Директор (керівник) - ФАЛЬКО ІННА
ПЕТРІВНА
Відокремлені підрозділи відсутні
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг, а саме на надання послуг фінансового лізингу, видана Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, серія та номер відсутні, рішення про видачу ліцензії №1406 від
27.04.2017 року, початок дії ліцензії 27.04.2017 року, тимчасового зупинення
дії ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось,
ліцензія чинна (безстрокова);
Довідка про взяття на облік юридичної особи, як такої, що має право надавати
послуги з фінансового лізингу, видана Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України, серія та номер ФЛ №413, дата видачі
16.07.2009 року, (безстроково)
Ціни та тарифи фінансових послуг визначаються у відповідності від обраних
клієнтом програм, згідно яких останній бажає отримати фінансові послуги
По відношенню до Товариства провадження справи про банкрутство не
порушувалось і не застосовувалась процедура санації
Рішення про ліквідацію Товариства не приймалось
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг:
адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3; телефон (044) 234-39-46
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів:
адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174; телефон (044) 528-94-38,
(044) 528-92-44

