
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Повне найменування фінансової установи: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОШЕЛЬОК» 
Ідентифікаційний  код: 
ЄДРПОУ 40842831 
Місцезнаходження: 
Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вулиця Антонова , будинок 8А КОАТУУ 
3222400000 
Телефон: +38044 334 4420 
ВЕБ-сторінка: https://koshelok.ua/ 
Електронна пошта: info@koshelok.net  

Торгівельна марка   Свідоцтво ТМ-293204 від 03.03.2021р.; 
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (види діяльності): 
Згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.02.2017 р. № 432 фінансова установа має ліцензію   
на наступні види фінансових послуг : Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту   Ліцензія чинна. Інформація про оформлення ліцензії  в Он-лайн формі 
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001007900 
Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги:Проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі 730% річних. 
Порядок та умови надання фінансових послуг Товариством, їх вартість та механізм захисту прав споживачів 
визначаються в окремому документі під назвою «ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО 
ПОСЛУГ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ТОВ «КОШЕЛЬОК» та/або у розділі Юридична Інформація, 
що розміщений на веб-сайті Товариства.  
(Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 
установою): 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІТЕТ   КЛАБ" Код ЄДРПОУ: 40839180 
Країна резиденства: Україна 
Місцезнаходження: Україна, 08135, Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вулиця Антонова , будинок 8А  
Керівник Товариства (Директор) – Крилов Сергій Анатолійович; 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000 000,00 гривень (100 %) 
Кінцевий бенефіціарний власник : 
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР ІСТОТНОЇ УЧАСТІ)  –  
КРИЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА , 
БУДИНОК 36,  КВАРТИРА163, ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ. (100 %) 
Наглядова рада не створювалась. 
Керівник Товариства (Директор) – Крилов Сергій Сергійович 
Головний бухгалтер Товариства  – Сирова Валерія Сергіївна  
Робочий час: 

Робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00  
Вихідні дні: субота-неділя 

Відокремлені підрозділи відсутні. 
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації     

фінансової установи: 
Провадження справи про банкрутство по відношенню до фінансової установи не порушувалось.  
По  відношенню до фінансової установи процедура санації не відкривалась. 

Рішення про ліквідацію фінансової установи: 
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось. 
Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону. 

Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова 
установа не створена у формі акціонерного товариства. 

Інформація про Договір про надання фінансових послуг: 
а) у клієнта наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг –                         

у відповідності до статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» - у споживача має право на 
відмову від договору про споживчий кредит; 

 
 
 



б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору,                  
а також інші умови використання права на відмову від договору - Споживач має право протягом                    
14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору 
про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. 

2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця  
у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з 
вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") 
до закінчення строку, встановленого частиною першою статті 15 Закону України «Про споживче 
кредитування». 

• Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або 
подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову                
від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, 
одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх 
повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. 

4. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою                          
від договору про споживчий кредит. 

5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо 
додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених 
споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним 
за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання 
письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не 
були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, 
визначеному законодавством. 

6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом 

укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося                          

до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою 
статті 15 Закону України «Про споживче кредитування»; 

в) мінімальний строк дії договору - не застосовується; 
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 

договору, а також наслідки таких дій - у відповідності до статті 16 Закону України «Про споживче 
кредитування» клієнт має право на дострокове повернення кредиту, а саме: 

1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути 
споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми 
періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань 
споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. 

2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю 
проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням                            
та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. 

3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового 
повернення споживчого кредиту. 

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з 
достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що 
передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого 
кредиту, є нікчемною. 

4. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів 
щонайменше на один календарний місяць, кредитодавець має право вимагати повернення споживчого 
кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором 
про споживчий кредит. 

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення 
платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або 
повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, з дня 
одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. 

 
 



Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, 
вимога кредитодавця втрачає чинність; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору – Внесення змін та/або доповнень                       
до  Договору можливе тільки за попередньою письмовою згодою Сторін. 
д) збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової 

послуги - неможливо; 
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок 

урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: 
Товариство забезпечує захист прав споживачів через дотримання вимог законодавства, зокрема 

надаючи всю передбачену законодавством інформацію з метою здійснення споживачем свідомого 
вибору щодо доцільності отримання фінансової послуги (кредиту). 

Також Товариство забезпечує прийом та позасудовий розгляд звернень, у т.ч. скарг споживачів у 
будь-який зручний для них спосіб, зокрема споживачі можуть зателефонувати до контакт-центру 
Товариства, надіслати звернення/скаргу на електрону поштову скриньку Товариства, за допомогою 
форми зворотного зв’язка на сайті Товариства, з особистого кабінету клієнта в ІТС Товариства,               
а також на поштову адресу Товариства. Звернення/скарга розглядаються в порядку та строки 
передбачені законодавством. 

За результатами розгляду звернення/скарги Товариство надає споживачу відповідь за допомогою 
тих засобів, комунікації що використовувались при здійсненні звернення Товариства. 

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми Товариством не застосовуються. Споживачі 
фінансових послуг можуть направляти свої звернення: 
на електронну пошту Товариства - info@koshelok, або звертатися на гарячу лінію – 0443344420. 
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних 

питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги здійснюється у відповідності до вимог 
чинного законодавства. 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, 
номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав 
споживачів:Національний банк України (для подання письмових звернень громадян:                                                                              

         вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601; тел: 0 800 505 240; форма електронного звернення 
громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua) 

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,                                                                                                    

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua https://www.dsiu.gov.ua) 
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові 

послуги, що надаються іншими фінансовими установами. 
Фінансова установа не надає та не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими  

установами. 
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. Фізична особа може одержати докладну інформацію з цих питань за гарячою лінією 
податкової служби за телефоном 0800501007 або на сайті https://tax.gov.ua/ 

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок 
дострокового припинення надання фінансової послуги. 

Внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги, розрахунки між сторонами 
проводяться на умовах, визначених договором з урахуванням чинного Законодавства України. 

Відсутні особи, які надають посередницькі послуги при укладанні договорів з надання 
фінансових послуг. 

 


