
Розкриття	ТОВ	«1	БЕЗПЕЧНЕ	АГЕНТСТВО	НЕОБХІДНИХ	КРЕДИТІВ»		
на	власному	веб-сайті	у	мережі	Інтернет	https://mycredit.ua/	інформації		

за	останні	3	роки	відповідно	до	вимог	ч.5	ст.121	ЗУ	«Про	фінансові	послуги	та	державне	
регулювання	ринків	фінансових	послуг»	
(інформація	станом	до	25.09.2019	р.)	

	

Вимога	щодо	розкриття	інформації	
відповідно	до	законодавства	

України	

Інформація,	що	розкривається	

1.	Повне	найменування	фінансової	
установи	відповідно	до	установчих	
документів	

З	дати	державної	реєстрації,	а	саме	з	26.06.2015	р.	по	
07.12.2015	р.	–	Товариство	з	обмеженою	
відповідальністю	«КРЕДИТНА	УСТАНОВА	«ІНДЕКС	
ФІНГРУП»,	
з	08.12.2015	р.	відбулася	зміна	найменування	на		
Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«1	
БЕЗПЕЧНЕ	АГЕНТСТВО	НЕОБХІДНИХ	КРЕДИТІВ»	

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	 39861924	

3.	Місцезнаходження	

3.1.	Місцезнаходження	(з	21.02.2018	
р.	по	теперішній	час):	
	
код	території	за	КОАТУУ,	
	
поштовий	індекс,	
	
область,	
	
район,	
	
населений	пункт,	
	
район	населеного	пункту	(за	
наявності),	
	
вулиця,	
	
номер	будинку,	
	
номер	корпусу	(за	наявності),	
	
номер	офіса	(квартири)	(за	
наявності)	

	
	
	
8038200000	
	
01010	
	
Київська	область	
	
---	
	
м.	Київ	
	
Печерський	район	
	
	
площа	Арсенальна	
	
1-Б	
	
---	
	
---	

3.2.	Місцезнаходження	(з	26.06.2017	
р.	по	20.02.2018	р.):	
	
код	території	за	КОАТУУ,	
	
поштовий	індекс,	
	
область,	

	
	
	
8039100000	
	
01011	
	
Київська	область	



	
район,	
	
населений	пункт,	
	
район	населеного	пункту	(за	
наявності),	
	
вулиця,	
	
номер	будинку,	
	
номер	корпусу	(за	наявності),	
	
номер	офіса	(квартири)	(за	
наявності)	

	
---	
	
м.	Київ	
	
Шевченківський	район	
 
бульвар	Тараса	Шевченка	
	
11	
	
---	
	
51а	

3.3.	Місцезнаходження	(з	08.12.2015	
р.	по	25.06.2017	р.):	
	
код	території	за	КОАТУУ,	
	
поштовий	індекс,	
	
область,	
	
район,	
	
населений	пункт,	
	
район	населеного	пункту	(за	
наявності),	
	
вулиця,	
	
номер	будинку,	
	
номер	корпусу	(за	наявності),	
	
номер	офіса	(квартири)	(за	
наявності)	

	
	
	
6310137200	
	
61052	
	
Харківська	область	
	
---	
	
м.	Харків	
	
Ленінський	район	
	
Суздальські	ряди	
	
9	
	
---	
	
---	

4.	Перелік	фінансових	послуг,	що	
надаються	фінансовою	установою	

З	19.11.2015	р.	по	25.01.2017	–		діяльність	з	надання	
фінансових	кредитів	за	рахунок	залучених	коштів.	
З	26.01.2017	р.	по	теперішній	час	–	надання	коштів	у	
позику,	в	тому	числі	і	на	умовах	фінансового	кредиту	

5.	Відомості	про	власників	істотної	
участі	(у	тому	числі	осіб,	які	
здійснюють	контроль	за	фінансовою	
установою)	

Засновник та власник 100% статутного капіталу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «1 
БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 
КРЕДИТІВ» на момент державної реєстрації  
(26.06.2015 р.) є Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СТАНДАРТ ФІНАНС», код 
ЄДРПОУ 39733345. 
06.12.2018 року зареєстровано набуття частки у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 10% 



статутного капіталу Товариства Акціонерним 
товариством «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, внаслідок 
придбання частини частки у статутному капіталі 
Товариства, належної ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», 
код ЄДРПОУ 39733345, за Договором купівлі-
продажу. 
07.02.2019 року зареєстровано набуття частки у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 5% 
статутного капіталу Товариства Кривичем Іваном 
Сергійовичем, внаслідок придбання частини частки у 
статутному капіталі Товариства, належної ТОВ 
«СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, за 
Договором купівлі-продажу. 
04.07.2019 року зареєстровано збільшення частки у 
статутному капіталі Товариства до 90% Товариством з 
обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ 
ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, внаслідок 
придбання частки у статутному капіталі Товариства, 
належної Кривичу Івану Сергійовичу, за Договором 
купівлі-продажу. 
11.07.2019 року зареєстровано збільшення частки у 
статутному капіталі Товариства до 20% Акціонерним 
товариством «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, внаслідок 
відповідного поповнення статутного капіталу 
Товариства. 
19.07.2019 року зареєстровано набуття частки у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 9% 
статутного капіталу Товариства Т.А.С. ОВЕРСІАС 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, 
реєстраційний номер НЕ 239493, внаслідок придбання 
частини частки у статутному капіталі Товариства, 
належної Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, за Договором 
купівлі-продажу. 
29.07.2019 року зареєстровано зміни співвідношення 
часток учасників у статутному капіталі Товариства, 
внаслідок проведеного поповнення статутного 
капіталу Товариства: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СТАНДАРТ ФІНАНС», код 
ЄДРПОУ 39733345 – 72% статутного капіталу 
Товариства, Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ – 19,9% статутного 
капіталу Товариства,  



Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 
Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493 – 
8,1% статутного капіталу Товариства. 
25.09.2019 року зареєстровано збільшення частки у 
статутному капіталі Товариства до 18% Т.А.С. 
ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка 
Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493, внаслідок 
придбання частини частки у статутному капіталі 
Товариства, належної Акціонерному товариству 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 
41774134, за Договором купівлі-продажу. 

	

6.	Відомості	про	склад	наглядової	ради	та	виконавчого	органу	фінансової	установи:	

6.1.	Прізвища,	імена	та	по	батькові	і	
найменування	посад	осіб,	
призначених	до	наглядової	ради	
фінансової	установи	(у	разі	коли	
законодавством	вимагається	
обов’язкове	утворення	наглядової	
ради);	

Наглядова	рада	відсутня.	Обов’язкове	утворення	
наглядової	ради	законодавством	не	вимагається.	

6.2.	Прізвища,	імена	та	по	батькові	і	
найменування	посад	осіб,	
призначених	до	виконавчого	
органу	фінансової	установи	

З	29.04.2019	р.	Кривич	Іван	Сергійович,	директор.		
З	01.03.2019	р.	Стензя	Дмитро	Віталійович,	директор.		

7.	Відомості	про	відокремлені	
підрозділи	фінансової	установи	(за	
наявності)	

Відокремлені	підрозділи	фінансової	установи	відсутні.	

8.	Відомості	про	ліцензії	та	дозволи,	видані	фінансовій	установі:	

8.1.	Вид	господарської	діяльності,	
на	провадження	якого	видана	
ліцензія	

Надання	коштів	у	позику,	в	тому	числі	і	на	умовах	
фінансового	кредиту	(назва	до	переоформлення	–		
діяльність	з	надання	фінансових	кредитів	за	рахунок	
залучених	коштів	).	

8.2.	Серія	та	номер	(за	наявності)	
виданої	ліцензії	або	дата	і	номер	
запису	в	Єдиному	державному	
реєстрі	юридичних	осіб,	фізичних	
осіб	-	підприємців	та	громадських	
формувань	про	видачу	ліцензії	

Ліцензія	видана	у	бездокументарній	формі	



	
	

8.3.	Номер	і	дата	прийняття	
рішення	про	видачу	ліцензії	

Розпорядження	Національної	комісії,	що	здійснює	
державне	регулювання	у	сфері	ринків	фінансових	послуг	
№282	від	19.11.2015	р.	

8.4.	Дата	початку	дії	(за	наявності)	
ліцензії	

19.11.2015	р.	

8.5.	Інформація	про	
переоформлення	ліцензії	(дата	
переоформлення,	серія	та	номер	(за	
наявності)	переоформленої	
ліцензії)	

Ліцензія	переоформлена	26.01.2017	р.	(Розпорядження	
Національної	комісії,	що	здійснює	державне	регулювання	
у	сфері	ринків	фінансових	послуг	№163	від	26.01.2017	р.),	
строк	дії	–	безстроково,	ліцензія	переоформлена	в	
бездокументарній	формі,	детальніше	–	 
https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001005031.	 	

8.6.	Інформація	про	тимчасове	
зупинення	ліцензії	(дата	
тимчасового	зупинення	дії	ліцензії,	
дата	поновлення	дії	ліцензії)	
(інформація	розкривається,	якщо	
рішення	про	тимчасове	зупинення	
ліцензії	було	прийняте	до	набрання	
чинності	Законом	України	"Про	
ліцензування	видів	господарської	
діяльності")	

Рішення	про	тимчасове	зупинення	ліцензії	не	приймалось	

8.7.	Статус	ліцензії	(чинна	ліцензія,	
анульована	ліцензія)	

Ліцензія	чинна	

8.8.	Дата	анулювання	ліцензії	 Ліцензія	не	анульовувалась	

8.9.	Назва	дозволу,	номер	виданого	
дозволу	та	дата	його	видачі	

Дозволи	фінансовій	установі	не	видавались	

8.10.	Дата	призупинення	або	
анулювання	дозволу	

Дозволи	фінансовій	установі	не	видавались	

9.	Річна	фінансова	та	консолідована	
фінансова	звітність	

Річна	фінансова	та	консолідована	фінансова	звітність	
розкриваються	шляхом	розміщення	річної	фінансової	та	
консолідованої	фінансової	звітності	разом	з	аудиторським	
висновком,	що	підтверджує	її	достовірність	

10.	Відомості	про	порушення	
провадження	у	справі	про	
банкрутство,	застосування	
процедури	санації	фінансової	
установи	

Провадження	у	справі	про	банкрутство	не	порушувалось,	
процедура	санації	не	застосовувалась	

11.	Відомості	про	процедуру	
ліквідації	фінансової	установи	

Процедура	ліквідації	фінансової	установи	не	починалась	


