
Інформація ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» 

 на вимогу ст. 12  ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»: 

  

№ р/р ВИМОГИ ІНФОРМАЦІЯ 

1 Перелік,  порядок та умови надання  послуг, що 

надаються Товариством  

ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» лізингова компанія, яка надає послуги фінансового лізингу. 

 Умови надання послуг фінансового лізингу залежать від обраного клієнтом продукту, об’єкта лізингу та строку 

лізингу.  

При отриманні послуги можуть виникнути наступні податки та збори: 
 - Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у разі фінансування легкових автомобілів, що підлягають 

першій державній реєстрації. Порядок оплати встановлюються ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

- Транспортний податок у випадках, передбачених Податковим кодексом України, постановою КМУ 

постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 року. 

 

Страхування предмета лізингу здійснюється ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» в акредитованих страхових компаніях: 

ПАТ «Страхова компанія «ВУСО» 

ПАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна» 

ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» 

 
Оплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснюється Товариством у відповідності до умов 

Договору. 

2 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) 

щодо фінансових послуг залежно від виду 

фінансової послуги 

Вартість, розмір плати  та умови надання послуги фінансового лізингу залежать від обраного продукту, 

строку лізингу та виду об’єкта лізингу. 

Стандартні умови фінансування (без врахування витрат на страхування та зборів до пенсійного фонду): 

• Об’єкти лізингу - легкові, вантажні, комерційні автомобілі, автобуси, трактори та інша 
агротехніка, в тому числі Б\В авто та техніка; 

• Вартість б\в авто від 2 000 USD 

• Вік та пробіг б\в авто без обмежень 

• Купуємо  б\в авто та нові авто по всій території України 

• Авансовий платіж від 10 % 

• Термін лізингу від 12 до 60 місяців 

• Валюта фінансування - UAH 

• Графік платежів на вибір - класичний, ануїтет, дегресія, сезонний 

• Ставка фінансування від 2% за місяць 

• Адміністративний платіж (Перший лізинговий платіж) від 3,0 до 5,0 % від вартості Об’єкта 
лізингу 

• Страхування КАСКО не є обов’язковим та залежить від бажання клієнта 

• Оформлення за 1 день 

• Реєстрацією, оцінкою та страхуванням ТЗ займається Товариство 

• Доступно для клієнтів без офіційного працевлаштування. 

 



В виключних випадках Товариство може пропонувати спеціальні умови фінансування. 

 

Наведені у цьому пункті дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги, що надається 

Товариством фіксуються при укладенні відповідного договору.. 

3 Інформація про механізми захисту прав 

споживачів фінансових послуг 

З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до: 

✓ Національного банку України Управління захисту прав споживачів фінансових послуг  за 
наступною адресою:  

01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 11-б 

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua 

Телефон контакт-центру:  0 800 505 240 

✓ Держпродспоживслужби України та її територіальних органів (адреси та телефони 

територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті: https://dpss.gov.ua/ 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1  

Електронна адреса: info@dpss.gov.ua 

Години роботи: 

пн-чт 9:00 - 18:00 

пт 9:00 - 16:45 

обідня перерва: 13:00 - 13:45 
(044)-279-12-70 

Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до надавача фінансової послуги з усною або письмовою 

скаргою/заявою та отримати обґрунтовану відповідь протягом 30 днів. 

Способи врегулювання спірних питань щодо надання фінансових послуг: 

1) Досудове врегулювання (направлення письмових звернень, запитів, листів до Компанії та/або до регулятора 

у сфері ринків фінансових послуг). 

2) Судове врегулювання спору (направлення позовної заяви до суду).  

Інформація про особу, яка надає фінансові послуги 

4 Найменування, місцезнаходження, контактний 

телефон і адреса електронної пошти особи, яка 

надає фінансові послуги, адреса, за якою 
приймаються скарги споживачів фінансових 

послуг  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ" 

(ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ") 

Код ЄДРПОУ 42441539 
04116, м. Київ, вул. М. Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 220 

Засоби зв’язку: 

тел. +38 (063) 938 57 57 

адрес, для листування: 

04116, м. Київ, вул. М. Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 220 

Електрона адреса: 

info@automoney.com.ua 

5 Найменування особи, яка надає посередницькі 

послуги 

Не передбачена 

mailto:nbu@bank.gov.ua
mailto:info@dpss.gov.ua
tel:+38(044)-279-12-70
tel:+38%20(063)%20938%2057%2057
mailto:info@automoney.com.ua


6 Перелік фінансових послуг, що надаються 

юридичною особою 

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 

Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 

Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний); 

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 

7 Відомості про державну реєстрацію особи, яка 

надає фінансові послуги 

Дата записи: 05.09.2018 

Номер записи: 1 074 102 0000 078899 

8 Інформація щодо включення фінансової 

установи до Реєстру осіб, які не є фінансовими 

установами, але мають право надавати окремі 
фінансові послуги 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1766 от 03.10.2018 р. про взяття на облік ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»  

9 Інформація щодо наявності в особи, яка надає 

фінансові послуги, права на надання відповідної 

фінансової послуги; 

Розпорядження Нацкомфінпослуг №1852 від 18.10.2018р про видачу Ліцензії на провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на 

надання послуг з фінансового лізингу 

10 Відомості про власників істотної участі (у тому 

числі осіб, які здійснюють контроль за 

юридичною особою) 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДН ІНВЕСТ”, юридична особа - резидент країни Литовська 

Республіка 

Адреса: Литовська Республіка, 09109, місто Вільнюс, вулиця Карейвю, 11В 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 440 000,00 (90% статутного капіталу); 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРІ»,  код ЄДРПОУ 43650836, країна реєстрації Україна 

Адреса: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 302 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 160 000,00 (10% статутного капіталу) 

 
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК:  

АНДРЕЙ ТРОФІМОВ, ЛИТВА, місто Вільнюс, вулиця Альгіманто Пятро Каволюко, будинок 32, квартира 75. 

 

 Відомості про склад наглядової ради та 
виконавчого органу юридичної особи 

Наглядова рада не створювалася. 
Виконавчий орган – Дирекція до складу входять: 

Генеральний директор – МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ; 

Члени Дирекції: (право підпису документів виключно на підставі п. 11.9.15. Статуту): 

ОРЛОВА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА 

РУБАН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 

Члени виконавчого органу не володіють часткою у статутному капіталі Товариства. 

11 Головний бухгалтер Мельник Анна Миколаївна 



12 Відомості про відокремлені підрозділи 

юридичної особи 
Відокремлені підрозділи відсутні 

13 Відомості про порушення провадження у справі 

про банкрутство, застосування процедури 

санації 

Відомості відсутні 

14 Рішення про ліквідацію Відомості відсутні 

15 Контактна інформація органу, який здійснює 

державне регулювання щодо діяльності особи, 

яка надає фінансові послуги 

Національний банк України 

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 9  

Веб-сайт: https://bank.gov.ua 

Телефон:  0 800 505 240 

електронна пошта nbu@bank.gov.ua  

Договір про надання фінансових послуг 

16 Наявність у клієнта права на відмову від 

договору про надання фінансових послуг та 

мови використання права на відмову від 

договору 

Передбачено договором 

17 Мінімальний строк дії договору 1 рік 

18 Наявність у клієнта права розірвати чи 

припинити договір, права дострокового 

виконання договору, а також наслідки таких дій 

Передбачено договором  

19 Порядок внесення змін та доповнень до 

договору 

Усі зміни та доповнення до Договору стають обов’язковими для виконання будь-якою Стороною у випадках та 

порядку, передбачених Договором.  

20 Неможливість збільшення фіксованої 

процентної ставки за договором без письмової 

згоди споживача фінансової послуги 

Зміна розміру лізингових платежів здійснюється за згодою Споживача в порядку, передбаченому Договором.  
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