
ІНФОРМАЦІЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ» 

(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. 
 

Інформація про механізми 
захисту прав споживачів 
фінансових послуг. 

З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до: 
 
ТОВ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ» як надавача фінансових послуг, а ТОВ 
«АГРОТЕК-ІНВЕСТ» зобов'язане розглянути його у належний 
строк. Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі 
суперечки щодо наданих ТОВ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ» фінансових 
послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів 
відповідно до процедур, встановлених правилами надання 
фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю 
ТОВ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ». 
 
Національний банк України: 
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 
Телефон для довідок: (044) 253-01-80 
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 
Офіційний сайт: bank.gov.ua 
 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: 
Адреса: ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010 
Контактні телефони: 
(044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ) 
(044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА) 
(044) 254 23 31, (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ 
ДОКУМЕНТООБІГУ) 
(044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО) 
Офіційний сайт: nssmc.gov.ua 
 
Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів: 
Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174 
Контактні телефони: 
служба діловодства — (044) 528-94-38 
телефон «гарячої лінії» — (044) 528-92-44 
Офіційний сайт: dsiu.gov.ua 

Особа, яка надає послуги фінансового лізингу 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротек-Інвест» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36573198 

Юридична адреса: Україна, 52001, Дніпропетровська обл., 
Дніпровський р-н, місто Підгородне(пн), комплекс будівель та 
споруд № 55-і (територія Підгородненської міської ради) 
 
Електронна адреса: lizing_ai@agrotekinv.org.ua  
 

Графік роботи 
пн-пт: 08:00 - 18:00 
сб, нд: вихідний 
 

mailto:lizing_ai@agrotekinv.org.ua


З квітня по травень, з червня по серпень: 
пн-пт: 7:00 - 21:00 
сб: 09:00 - 17:00 
нд: вихідний 

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:  
 
12241020000046895 від 06.07.2009 року 
 

Види діяльності 

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 
устаткованням (основний);  
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та 
лісового господарства;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна;  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання 
промислового призначення;  
52.10 Складське господарство; 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 
кормами для тварин;  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;  
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;  
62.01 Комп'ютерне програмування;  
62.02 Консультування з питань інформатизації;  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 
комп'ютерних систем;  
64.91 Фінансовий лізинг;  
73.11 Рекламні агентства;  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 
засобів;  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 
устатковання;  
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів;  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі 
іншими товарами 

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) 

- 

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

- 

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  

https://bank.gov.ua/


 
Телефон: 0 800 505 240 

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

КОМПАНІЯ "AGROTEK INTERNATIONAL LTD" (АГРОТЕК 
ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД), Країна резиденства: Вірґінські острови, 
Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, 
ТРАЙДЕНТ ЧЕМБЕРЗ, П/І 146, М. РОД-ТАУН, - Відсоток частки 
статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в 
юридичній особі: 10,77% 
 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СПЕКТР-ФІНАНС", Код 
ЄДРПОУ:41449867, Країна резиденства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 31Д, - 
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або 
відсоток права голосу в юридичній особі: 89,23% 

Інформація про кінцевого 
бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи, у 
тому числі кінцевого 
бенефіціарного власника 
(контролера) її засновника, 
якщо засновник - юридична 
особа: прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), країна 
громадянства, місце 
проживання, а також повне 
найменування та 
ідентифікаційний код (для 
резидента) засновника 
юридичної особи, в якому ця 
особа є кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером), або 
інформація про відсутність 
кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) 
юридичної особи, у тому числі 
кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) її 
засновника 

БОНДАРЕНКО РОМАН ЄВГЕНОВИЧ, Україна., Україна, 49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Поля Олександра, 
будинок 72, квартира 25. Тип бенефіціарного володіння: Не 
прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в 
юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 
89.23%  
Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється 
опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ 
"АГРОТЕК ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" 

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 – Семіусов Артур Павлович 
 

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 



Дані про застосування 
процедури санації фінансової 
установи 

Відомості відсутні 

 

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III 
Стаття 12. Право клієнта на інформацію 
1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи 
зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної 
інформації", надати таку інформацію: 
відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають 
обов'язковому оприлюдненню;перелік керівників фінансової установи та її відокремлених 
підрозділів;перелік послуг, що надаються фінансовою установою;ціну/тарифи фінансових послуг;кількість 
акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки 
яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;іншу інформацію з питань 
надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України. 
2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає 
йому інформацію про: фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї 
послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових 
послуг;умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;порядок сплати податків і зборів за 
рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;правові наслідки та порядок здійснення 
розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;механізм 
захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у 
процесі надання фінансової послуги;реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків 
фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав 
споживачів;розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що 
надаються іншими фінансовими установами. 
3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги 
без нав'язування її придбання. 
4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства 
про захист прав споживачів. 
Стаття 12-1. Розкриття інформації 
1. Фінансові установи повинні розкривати: 
фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до 
законодавства;звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних 
товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих 
ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається: 
- акціонерам фінансової установи; 
- органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом 
з річною звітністю;звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються 
та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих 
згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг;інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону. 
2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як 
емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери. 
3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови. 
4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на 
безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних 
веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію: повне 
найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;перелік фінансових послуг, 
що надаються фінансовою установою;відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які 
здійснюють контроль за фінансовою установою);відомості про склад наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи;відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;відомості про 
ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;річну фінансову та консолідовану фінансову 
звітність;відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації 
фінансової установи;рішення про ліквідацію фінансової установи;іншу інформацію про фінансову 
установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону. 
5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-
сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки. 



 


