Повна найменування юридичної особи
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Відомості про ліцензії та дозволи, видані
фінансовій установі

Перелік фінансових послуг, що надаються
фінансовою установою

Види діяльності за КВЕД
Відомості про власників істотної участі (у
тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою)

Відомості про склад виконавчого органу
фінансової установи

Товариство з обмеженою
відповідальністю ”КАРДСЕРВІС”
39551837
Код території за КОАТУУ 8036100000, 01133 м.
Київ, вул. Є. Коновальця, будинок 36-Д,
приміщення 61
Свідоцтво Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України ІК № 145 від
10.09.2015 року, код фінансової установи 16
Ліцензія Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, яка видана згідно
Розпорядження № 2102 від 01.09.2016 року на
здійснення діяльності з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів,
безстрокова (Ліцензія переоформлена
26.01.2017 р., на підставі розпорядження
Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 "Про
переоформлення деяким фінансових установам
діючих ліцензій, у звязку зі звуженням виду
господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню")
Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту;
Вид господарської діяльності зазначений у
ліцензії: діяльність з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
64.92 – Інші види кредитування.
Громадянини України:
- Богодухова Олена Вікторівна (Код ЄДРПОУ
3049717047, паспорт: серія СЮ № 369891,
виданий Комунарським РВ у м. Запоріжжі
УДМС України у Запорізькій області 15.12.2014
р., місце проживання: м. Київ, вул.
Вишняківська, буд. 6-А, кв. 349) – частка у
статутному капіталі становить 30,1%;
- Рибцова Кароліна Олександрівна, (паспорт:
серія АН № 087087, виданий
Красногвардійським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області 17.09.2002 року,
зареєстрована за адресою: 49131, м. Дніпро,
просп. Пушкіна, буд. 67, кв. 114, реєстраційний
номер облікової картки платника податків:
2828107549) ) – частка у статутному капіталі
становить 49,9%,
- Сорока Олександр Леонідович (Код ЄДРПОУ
2658804132, паспорт СН №902526 виданий
Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві
20.10.1998 р, проживає за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, буд. 13, кв. 15) – частка у
статутному капіталі становить 10%;
- Тріль Ігор Петрович (Код ЄДРПОУ
2708613192, паспорт МС № 824575 виданий
Тернопільським МВ УМВС України в
Тернопільській області 13.02.2002 р., місце
проживання: м. Тернопіль, вул. Степана
Бандери, буд. 96, кв. 264 ) – частка у статутному
капіталі становить 10%.
Крутько Дмитро Олегович – директор (Протокол
загальних зборів учасників №26-03/18 від

Відомості про відокремлені підрозділи
фінансової установи
Відомості про порушення провадження у
справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи
Рішення про ліквідацію фінансової установи

26.03.2018 року), наказ про призначення № 32-к
від 27.03.2018 року
Фінансова установа не має відокремлених
підрозділів
Проваджень у справі про банкрутство не
порушувалось, процедури санації не
застосовувались
Не приймались

