Правова інформація про компанію
(актуальна станом до 24.09.2020 року)
Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАНІФОЮ"
Ідентифікаційний код: 42848369
Юридична адреса: код території за КОАТУУ 8038200000, поштовий індекс - 03150, м. Київ,
вул. Казимира Малевича, буд. 87
Відомості про державну реєстрацію:
Дата державної реєстрації юридичної особи: 27.02.2019 року.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців
та громадських формувань: дата запису: 27.02.2019 року, номер запису: 1 068 102 0000 054585.
Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових
установ:
ТОВ «МАНІФОЮ» зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
07.05.2019 року № 803.
Реєстраційний номер: 13103942
Код фінансової установи: 13
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту (КВЕД 64.92. Інші види кредитування)
Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги:
Фінансова послуга надається ТОВ «МАНІФОЮ» на підставі ліцензії на надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту", виданої Нацкомфінпослуг 28.05.2019 року, у
бездокументарній формі, що діє безстроково. Дата початку дії ліцензії – 28.05.2019 року, статус
ліцензії - чинна
Посилання на Розпорядження Нацкомфінпослуг щодо видачі ліцензії № 947 від 28.05.2019 року:
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/28-05/R-947.pdf
Посилання на ліцензію: https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001013322
Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва: Розпорядження Нацкомфінпослуг від
07.05.2019 року № 803
Серія та номер свідоцтва: ФК № 1198
Дата видачі: 07.05.2019
Посилання на Розпорядження Нацкомфінпослуг про оформлення та видачу свідоцтва:
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/07-05/R-803.pdf
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою):
Засновники:
• Кузьмінов Олег Васильович – громадянин України, частка в статутному капіталі Товариства
складає 30%.
Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасником: юридичні особи, що
контролюються учасником, відсутні.
• Рябінін Віталій Вячеславович – громадянин України, частка в статутному капіталі Товариства
складає 20%.
Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасником: юридичні особи, що
контролюються учасником, відсутні.

• АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА", код за ЄДРПОУ 43157408,
місцезнаходження - 03022, м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, будинок 30, частка
в статутному капіталі Товариства складає 50%.
Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль (які володіють часткою,
що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу Товариства): - Шуба Олексій
Дмитрович - громадянин України, частка в статутному капіталі Товариства складає 40%;
Назарчук Михайло Ігорович - частка в статутному капіталі Товариства складає 60%.
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) ТОВ «МАНІФОЮ»:
• Кузьмінов Олег Васильович;
• Назарчук Михайло Ігорович.
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова
рада не передбачена Статутом.
Загальні збори є вищим органом ТОВ «МАНІФОЮ».
Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його діяльності є директор –
Кузьмінов Олег Васильович, призначений на посаду з 27.02.2019 року, частка в статутному
капіталі Товариства складає 30%.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи відсутні.
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи: не перебуває в стані припинення.
Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію ТОВ «МАНІФОЮ» не
приймались.
Інформація про режим роботи:
Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.
Сайт компанії працює цілодобово, без вихідних, та надає можливість укласти договір позики у
будь-який час.
Банківські реквізити компанії:
П/р № 26500052601251 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО банку 320649
Код за ЄДРПОУ: 42848369
У призначенні платежу прохання обов’язково вказувати П.І.Б. та номер договору позики.
Контактна інформація:
Тел. +380 44 223 93 44
Електронна пошта: info@money4you.com.ua
Адреса для поштової кореспонденції (за якою приймаються звернення споживачів, у тому числі
скарги): 03150, місто Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 87.
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ
«МАНІФОЮ»:
Національний банк України:
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Реквізити органу, що здійснює державний контроль у сфері захисту прав споживачів:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
Телефон: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Офіційний веб-сайт: http://consumer.gov.ua/

