
Інформація ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»  (далі по тексту: «Товариство») на вимогу  

Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими 

установами, затвердженого Постановою Правління НБУ за №114 від 05.11.2021 р.: 

  

№ п/н Вимоги Інформація 

1. Відомості про найменування Повне найменування:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» 

Комерційне найменування: не зареєстроване 

2. Інформація про торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), які 

використовуються Товариством для 

надання ним відповідних видів 

фінансових послуг 

Торгівельні марки не зареєстровані 

3. 

 

Відомості про державну реєстрацію в 

Єдиному державному реєстрі: дата та 

номер запису про державну реєстрацію 

юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи 

Дата запису: 20.04.2004 року 

Номер запису: 1 071 105 0004 000362 

 

 

Ідентифікаційний код: 32960732 

4. Відомості про місцезнаходження Місцезнаходження відповідно до відомостей 

з Єдиного державного реєстру: 

04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26, 

корпус 87 

 

Фактична адреса: 

04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26, 

корпус 87 

5. Відомості щодо включення Товариства 

до Державного реєстру фінансових 

установ/Реєстру осіб, які не є 

фінансовими установами, але мають 

право надавати окремі фінансові послуги 

Товариство включене до реєстру осіб, які не є 

фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги  

Дата рішення внесення: 29.03.2005 р. 

 

Інформація доступна за посиланням: 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-

lists 

 

https://kis.bank.gov.ua/ 

 

Довідка про взяття на облік юридичної особи: 

Серія та номер - ФЛ №190 

Дата видачі - 29.03.2005 р. 

6. Перелік власних вебсайтів Товариства, 

які використовуються Товариством для 

надання ним відповідних видів 

фінансових послуг та на яких 

здійснюється інформування про умови 

та порядок діяльності Товариства, умови 

та порядок надання ним фінансових 

послуг, а також обслуговування клієнтів 

www.bogdan-leasing.com 

 

 

7. Перелік фінансових послуг, на надання 

яких має право Товариство, із 

зазначенням назв ліцензій на 

провадження діяльності з надання 

фінансових послуг, дати рішення про 

видачу ліцензії  

Фінансовою послугою, що надається 

Товариством є надання послуг фінансового 

лізингу 

 

Розпорядження №1682 від 16.05.2017 про 

видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» 

ліцензії на провадження господарської 
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https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
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https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf


діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів), а саме на надання послуг 

фінансового лізингу 

8. Перелік осіб, які надають посередницькі 

послуги 

Відсутній (не передбачено) 

9. Інформація про умови та порядок 

надання фінансових послуг  

Умови та порядок надання фінансових послуг 

визначені у  Внутрішніх правилах про 

надання послуг фінансового лізингу                

ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ», які розміщені на 

веб-сайті Товариства 

10. Відомості про режим робочого часу 

Товариства, протягом якого 

здійснюється надання відповідних видів 

фінансових послуг, а саме робочі та 

вихідні дні, робочі години та години 

перерви 

Графік роботи: 

Робочі дні: понеділок - п’ятниця 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Робочі години:  

понеділок - четвер з 09:00 до 18:00,  

п’ятниця з 09:00 до 17:00 

Перерва: з 13:00 до 13:45 
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