
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АЗУРРО ФІНАНС" 

Код за ЄДРПОУ 39080455 

Код території за 

КОАТУУ 

8038200000 

Місцезнаходження 01133, м. Київ, Печерський район, вул. Коновальця Євгена, 

буд. 36-Д, приміщення 65-з 

Перелік фінансових 

послуг 

Надання гарантій та поручительств  

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту; 

Факторинг; 

Фінансовий лізинг 

Власники істотної участі Учасники фінансової установи, що володіють часткою не 

менш як 10% статутного капіталу: 

Богодухова Олена Вікторівна 

Юридичні особи, що контролюються учасниками 

фінансової установи: 

відсутні 

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють контроль за 

учасником фінансової установи: 

відсутні 

Склад наглядової ради Не утворено 

Склад виконавчого 

органу 

Директор – Павлов Артем Михайлович 

Відомості про 

відокремлені підрозділи 

Не утворено 

Відомості про ліцензії та 

дозволи 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000151, 

дата видачі 08.02.2021 р.  

Вид діяльності, що ліцензується:  

Факторинг – згідно  розпорядження Нацкомфінпослуг від 

18.05.2017 № 1831, чинна ліцензія, діє з  18.05.2017 р., 

безстрокова;  

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту -  розпорядження Нацкомфінпослуг від 

18.05.2017 № 1831,  чинна ліцензія, діє з  18.05.2017 р., 

безстрокова;  

Надання гарантій та поручительств – згідно розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 18.05.2017 № 1831,  чинна ліцензія, діє з  
18.05.2017 р., безстрокова;  

Фінансовий лізинг - згідно розпорядження Нацкомфінпослуг 

від 18.05.2017 № 1831,  чинна ліцензія, діє з  18.05.2017 р., 

безстрокова; 

Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, 

застосування процедури 

санації 

Не знаходиться в процедурі банкрутства, санації 



Відомості про початок 

процедури ліквідації 

Не ліквідується 

Умови надання 

додаткових фінансових 

послуг та їх вартість; 

Додаткові фінансові послуги не надаються 

Порядок сплати податків 

і зборів за рахунок 

фізичної особи в 

результаті отримання 

фінансової послуги; 

Податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті 

отримання фінансової послуги не сплачуються 

Правові наслідки та 

порядок здійснення 

розрахунків з фізичною 

особою внаслідок 

дострокового 

припинення надання 

фінансової послуги 

Фізична особа внаслідок дострокового припинення надання 

фінансової послуги сплачує проценти за надання фінансової 

послуги за фактичну кількість днів її отримання. 

Механізм захисту 

фінансовою установою 

прав споживачів та 

порядок урегулювання 

спірних питань, що 

виникають у процесі 

надання фінансової 

послуги 

Споживач фінансової послуги може звернутися за захистом 

своїх прав до Національного Банку України в порядку, 

визначеному на веб-сайті НБУ за адресою:  

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 

 

З метою врегулювання спірних питань, що виникають в 

процесі надання фінансових послуг споживач має право 

звернутися до ТОВ "АЗУРРО ФІНАНС" шляхом направлення 

письмового звернення за адресою: 01133, м. Київ, Печерський 

район, вул. Коновальця Євгена, буд. 36-Д, приміщення 65-з. 

 

У зверненні потрібно розповісти суть питання, зазначити 

інформацію про себе та контакти. Вказати: 

ваше прізвище, ім’я та по батькові; 

місце проживання; 

електронну пошту; 

суть порушеного питання, вашої пропозиції чи скарги. 

 

ТОВ "АЗУРРО ФІНАНС" розглядає звернення у відповідності 

до вимог Закону України "Про звернення громадян". 

 

Відповідь на стандартне звернення надається упродовж 30 

днів. 

 

Водночас, якщо звернення не потребує додаткового вивчення 

та перевірки, відповідь надається впродовж 15 днів. 

 

В окремих складних випадках строк розгляду може бути 

продовжено до 45 днів. Але ТОВ "АЗУРРО ФІНАНС" 

обов’язково повідомляє про це заявника. 

Реквізити органу, який 

здійснює державне 

регулювання ринків 

фінансових послуг 

(адреса, номер телефону 

тощо), а також реквізити 

Орган, який здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг - Національний Банк України, 

місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 

505 240, 

Орган з питань захисту прав споживачів – Головне управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві, Адреса: 04053, м. Київ, 

вул. Некрасовська, 10/8, тел. (044) 486-54-86 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection


 

 

 

органів з питань захисту 

прав 

споживачів 

Розмір винагороди 

фінансової установи у 

разі, коли вона пропонує 

фінансові послуги, 

що надаються іншими 

фінансовими установами 

Фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими 

установами, не пропонуються. 

Ціни/тарифи фінансових 

послуг 

Тарифи на фінансові послуги з гарантій та поручительств 

Послуги надаються виключно суб'єктам господарювання. 

Плата за надання гарантый і поручительств договірна 

 

Тарифи на фінансові послуги з факторингу: 

Послуги надаються виключно суб'єктам господарювання. 

Плата за факторингове фінансування договірна. 

 

Тарифи на надання послуг з фінансового лізингу: 

Послуги надаються виключно суб'єктам господарювання. 

Плата за факторингове фінансування договірна, орієнтовна 

плата визначається на тематичній сторінці сайту за адресою 

https://bizfinance.com.ua/leasing . 

 

Тарифи на надання грошових коштів у позику в тому числі 

і на умовах фінансового кредиту: 

Послуги надаються виключно суб'єктам господарювання. 

Плата за факторингове фінансування договірна, орієнтовна 

плата визначається на тематичній сторінці сайту за адресою 

https://bizfinance.com.ua/credit . 

 

Надання фінансових 

послуг споживачам 

ТОВ "АЗУРРО ФІНАНС" надає фінансові послуги 

виключно суб'єктам господарювання і не здійснює 

надання фінансових послуг фізичним особам-споживачам 

Режим робочого часу Робочі дні: Понеділок - Неділя 

Вихідні дні: без вихідних 

Час роботи: з 8:00 до 18:00 

Перерва: без перерви 

Особистий прийом громадян ведеться за місцезнаходженням 

ТОВ "АЗУРРО ФІНАНС" в робочий час, кожної третьої 

п'ятниці місяця з 9:00 до 12:00 за попереднім записом 

https://bizfinance.com.ua/leasing
https://bizfinance.com.ua/credit

