
ІНФОРМАЦІЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
«АЛЬБІОН» 

(надалі – Юридична особа) 

на вимогу статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» 

Перелік послуг, що надаються 
Юридичною особою, порядок 
та умови їх надання 

Послуга: фінансового лізингу. 
 
Процентна ставка: змінювана/фіксована (в залежності від валюти). 
 
Програма фінансування сільськогосподарської техніки: 
  USD – від 7% , EUR – від 7%, UAH – від 20% 
 
Авансовий платіж: від 10% вартості предмета лізингу. 
 
Адміністративний платіж: від 0,5%. 
 
Строк фінансування – від 1 до 5 років. 
 
Сплата лізингових платежів здійснюється у валюті гривня. У разі 
надання фінансування з прив’язкою до іноземної валюти, сплата 
лізингових платежів здійснюється в еквіваленті гривні до 
відповідної іноземної валюти, за комерційним курсом ТОВ 
«УКРДІЛІНГ» станом на робочий день, що передує дню 
виставлення рахунка.  
 
! Наведені дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги, що 
надається Компанією фіксуються при укладенні відповідного договору. 
 

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. 9  
 
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/   
 
Телефон контакт-центру: 0 800 505 240  
        
Клієнт (споживач послуги) має право звернутися 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). 

Особа, яка надає послуги фінансового лізингу 

Найменування, 
місцезнаходження, контактний 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Альбіон» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 35396734 

https://bank.gov.ua/


телефон і адреса електронної 
пошти, юридичної особи;  
 
адреса, за якою приймаються 
скарги споживачів 
фінансового лізингу 

Юридична адреса (адреса за якою приймаються скарги клієнтів): 
49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект 
Слобожанський, 31Д 
 
Електронна адреса: lizing_an@albion.org.ua  
 

Найменування особи, яка 
надає посередницькі послуги Не передбачена 

Відомості про державну 
реєстрацію особи, яка надає 
послуги фінансового лізингу 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення 
державної реєстрації юридичної особи:  
 
12241020000038891 від 14.09.2007 року 
 

Види діяльності 

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 
устаткованням (основний);  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної 
промисловості та будівництва;  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 
устатковання; 
 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;  
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, 
н.в.і.у.;  
64.91 Фінансовий лізинг;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна;  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 
засобів;  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання 
промислового призначення 

Інформація щодо включення 
юридичної особи до 
відповідного державного 
Реєстру осіб, які не є 
фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі 
фінансові послуги (юридичні 
особи-лізингодавці) 

Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги – дата внесення 11.12.2007 
року. 

Інформація щодо наявності в 
особи, яка надає послуги 
фінансового лізингу, права на 
надання відповідної послуги 

Довідка Держфінпослуг ФЛ №358 від 11.12.2007року, ліцензія на 
надання послуг фінансового лізингу  (крім професійної діяльності 
на ринку цінних паперів), розпорядження Комісії №583 від 
16.03.2017року. 

Контактна інформація органу, 
який здійснює державне 
регулювання щодо діяльності 
особи, яка надає послуги 
фінансового лізингу 

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 

 
Перелік засновників 
(учасників) юридичної особи, у 
тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з 
управління активами "Альтус Ассетс Актівітіс", яке діє від 
власного імені, в інтересах учасників та за рахунок закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
"Альтус-Каскад" Ідентифікаційний Код 33719000 49044, 
Дніпропетровська Обл., Місто Дніпропетровськ, Вулиця 
Шевченка, Будинок 53, Поверх 4.,- 99,9992% 

mailto:lizing_an@albion.org.ua
https://bank.gov.ua/


Грувман Михайло Ігорович, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 49112, Дніпропетровська обл., Місто 
Дніпро, Вулиця Космонавтів, Будинок 15, Квартира 37, - 0,0008%  
 
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) - Відсутній, згідно 
до протоколу 36 засідання робочої групи з розгляду проблемних 
питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - 
небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що 
вживаються ними для запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму від 07.08.2015р.. 

Відомості про керівника 
юридичної особи, про інших 
осіб, які можуть вчиняти дії від 
імені юридичної особи, у тому 
числі підписувати договори, 
подавати документи для 
державної реєстрації тощо: 
прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності), дані про наявність 
обмежень щодо 
представництва юридичної 
особи 

Директор – Грувман Михайло Ігорович 
 

Дані про відокремлені 
підрозділи юридичної особи 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Дані про перебування 
юридичної особи в процесі 
провадження у справі про 
банкрутство, санації, 
припинення діяльності 

Відомості відсутні 

Договір про надання фінансових послуг 

Наявність у клієнта права на 
відмову від договору про 
надання фінансових послуг 

Так 

Строк, протягом якого 
клієнтом може бути 
використано право на відмову 
від договору, а також інші 
умови використання права на 
відмову від договору 

За згодою сторін договір може бути припинений достроково, але 
не раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців із дати початку строку 
лізингу. Таке дострокове закінчення строку лізингу є можливим 
лише за умови, що до моменту такого закінчення клієнт виконав 
усі свої зобов’язання, передбачені або пов’язані з договором. 
Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг» 
договір про фінансовий лізинг не може бути припинено раніше 
одного року від початку його дії. 

Мінімальний строк дії 
договору (якщо 
застосовується); 

1 рік 

Наявність у клієнта права 
розірвати чи припинити 
договір, права дострокового 
виконання договору, а також 
наслідки таких дій; 

Клієнт має право в односторонньому порядку припинити договір у 
випадку:  
а) Якщо предмет лізингу не буде доставлений клієнту протягом 30 
(тридцять) календарних днів з першочергово погодженої дати, та за 
умови, що така затримка не була спричинена невиконанням 
клієнтом своїх зобов’язань. 
б) Якщо Майно не відповідає умовам Договору і своєму 
призначенню. 

Порядок внесення змін та 
доповнень до договору; 

Усі зміни, доповнення, відмови або положення до договору стають 
обов’язковими для виконання будь-якою стороною виключно у 
випадку їх оформлення в письмовій формі та письмового 
підтвердження належними чином уповноваженими 
представниками. Якщо договір було посвідчено нотаріально, усі 
зміни до договору також підлягають нотаріальному посвідченню. 



Неможливість збільшення 
фіксованої процентної ставки 
за договором без письмової 
згоди споживача фінансової 
послуги 

Так 

Можливість та порядок 
позасудового розгляду скарг 
споживачів фінансових послуг 

Так 

Наявність гарантійних фондів 
чи компенсаційних схем, що 
застосовуються відповідно до 
законодавства 

Не передбачено 

 


