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2. 3ara.rrnna ocuoBa Qopuynauun SiHaucoeoi snirHocri
2.1. {ocronipue rroAaHHs ra eiAnosiAnicrr MCO3
@iuancoea gniruicrt Tonapucrna e Sinauconoro ssirHicrro 3araJrbHofo [pu3HarreHHni{ji-rnn?r
c$oplronaua : Merolo 4ocronipuoro rroAaHHfl SiuaHconoro crary, $iuauconnx pe:ymralin
Ai.s:rrsocri Ta fpotrloBux noroxis Tonapncrra Anfl.3aAoBoneHHr iusoprurauifinux norpe6 lrrr4por(or-o
Kona Kopr4crynavin npra lpzitHsrri uul,ru erououiqsux piurenr.
KonqenryalbHolo ocHoBolo $iuauconoi:nirHocri Tonapucrna:a nepio4 3 Aarr4 fioro peecrpaqii
22 6epesut2017 p. no 31 rpyAH.r 2020 poxy e Mbrnapo4ni craH4apru $iuauconoi sniruocri (MCcD3),
Bltrrcqarcqa MircHapoAHi craliAaprn 6yxranrepcr,Koro o6niry (MC6O) ra Tlyuaueum (KTMQ3,
IIKT), sIaAaHi Paloro: MixcnapoAHr4x craH4aprin 6yxranrepcbxoro o6nixy (PMCEO), rqo odriuifiHo
orprrroAHeuui ua se6-cafiri Miuicrepcrna $iHaucin Ynpaiuz.

llilroroereua TonapucrBoM Siuaucona gniruicrr qirxo ra 6eg 6y4r-xrux 3acrepex(eur niAnonirae
ncint eui\aoraM qI4HHI4)rMCO3 3 BpaxyBaHnxu:uiu, BHeceHr.rx PMCBO, AorpHMaHHr sr(ux 3a6esue,1yer

4ocronipue iroAaHH.x iu$opNrallii y Siuanconifi gsirHocri, a caMe, 4ope.uroi, 4ocronipuoi, :icranrioi,r,a
:posyv inol iu$oprllauii,

llpa $opuynauHi $iuancoeoi seirHocri Tonapncrno KepyBanocr raro)K Br.rMofaMH uarlioua,rruux
3aKoHoAaBr{I4x ra HopMarI4BHnx axrin tuoAo oprauiraUii i eeleuHr 6yxra-nrepcbKofo o6nixy ra
cKnaAaHH.s

Siuanconoi snirHocri n Vrpaini, .sKi ue nporupiuarb Br4MoraM MCO3.

2,2.3anpoaadtrcennn Horux u6o nepeznnHymux cmandapmie mu pos'ncHeHb
Hranc.re HaBeAeHa iHSoprrraqifl

nepio4i:

3a crar^rapraMr,r, ar<i Tonapl4crBo 3acrocyBano

y

snirnorvr:f

.

"'

2018 por<y i na6raparorr -{uHHocri gnx pivnux nepiogie, qo ilot{r4Halorbcs 1 ciqHq 2020 pot<y a6o ilicff
uiei aarn). KoHqenryaltsi :acaAra $inaHconoi ssirHocri e uonifi peaarcqii Micrtlm HoBy rnaBy npo

oqiHry, per(oMeHAauii uoao ni4o6panteHr{r B gnirHocri driHauconux pe3ynbrarin, n4ocxonaleni
pr43HaqeHH.fl Ta peKoMeslauii (:orpeua, Br43HarreHH.s :o6os's:ans) i noircHeHHt 3 Ba)I(nI4BI4x TII4TaHI',
:l'aKlrx.rrK ponb yupanrinH.a, o6auHocri i HesugHaqeHocri ouinr<rE n niArorosqi SiHaHconoi seirHocri.
ii

i aircm crocoBHo npu46aHr 3 norrarKy piunoro ssi:ruoro nepio4y, rloqr4uaerbcl 1 ciqHs 2020 pory a6o
nicrs qiei aaru). flani nonpaBKr.r BHoc-trm sNaiHra B Br,r3HarreHHn 6isnecy. Eignec cKJraAaerbcx: nxignux
AaHLrx i icroruux npoqecin, sKi n cyKynuocri $opruyrorr sAaruicrb crBopronaru siA4auy. IJone
xepinnnqrno BKJrroqae cncreMy, rrlo Ao3Bon fle Bn3larruru naqenicrr, sxiAHzx AaHHX ra icrorHoro
flpouecy, B ToMy .{r.rcri AJrr KoMrranifi, rqo 3HaxoArrbcr Ha paHHix eranax po3Br{TKy, rrni ule He
orpr4Manr{ sillaqy. V pasi ni4cyrnocri eiAAaqi .qJr.s roro, rqo6 ni4npr4eMcrBo BBa}KaJrocr 6i:Hecou,
nrae 6yru ilpr4cyrHfl opranisonalra po6oua cura. BusHarreHH{ repvriny <eiAAa.{a) 3By}r(y€Tbcx, rqo6
cKoHueHTpyBarH yBary Ha roBapr,r i uocryru, uo HaAaromc.s xnienraM, Ha crnopeHni iHsecrnqifiHoro
AoxoAy ra isnrux 4oxogin, rrp]r uEoMy Br4KJrroqarorbcr pe3yJrbrarr4 n Soprui 3nr4)r(eHH.rr BrzTpar i inurux
-ur4
sAarHi yrracHr.rrfi4 pHHKy
gxoHonaivurax suriA. I{pivr roro, Terrep 6inuue ne norpi6no oqiirrcnarvr)
3,anriHrcsaru ni4cyrHi eJreMeHrr.r a6o inrerpyBarr,r nprag6auy AismHicrn i axrueu. Oprani:aqir Mo)r(e
3acrocyBarr4 (Tecr Ha KoHueHrpaqiro>. llpna6ani aKTvBvr ne 6y4yrr BBalr(aruc.f, 6isHecou, .flKTrIo
ilpaK'rrlrrHo Bcr clpaBe rnr4Ba napricm npz46aunx BaJroBr{x ar<rusin cKoHrIeHTpoBaHa B oAHoMy axruni
(a6o rpyni ananoriqHux axrunin). Hapa:i 3acrocyBar{Hr craHAapry He Mano BTTJII{By Ha $iHaucony
:ni'ruicm y npoAoB)K ssirnoro nepio4y.
i il.

i tirom 4o piunux uepio4in, rqo rroquHaromcs 1 ciqHs 2020 poxy a6o nicffr uiei .
yroqHrororb Bra3uarreHHs cyrreBocri i sacrocyBaHHr ur,ofo roH.flrrr 3a
uonpaBro.r
ilarv). flani
ronoMororo BKnroqeHnfl peroMenlaqifi [IoAo Br.r3HarreHHx, nxi paniue 6ynu npe4craereHi s iHliux
craHAaprax MCO3. Kpinr roro, 6ynu noniurueHi noscHeHH.f, Ao rrbofo BI{3HatreFIHr. flonpanru raKo)I(
ta6esueuyrom nocriAosHicrr Brzr(oprrcraHHr Bu3HarreHFrs cyrrenocri n ycix craHAaprax MCO3.
ssaxaerbcs cyrreBoro, sKrlo n posyrrrHifi rraipi ovixyerbcr, rqo i] nponycK, crrorBopeHH{
, [F{loprraarlis
yrpyAHeHHr
fi po:yaainns MolKe Bnnr4Hyrr4 na piurenur, ruo npnfiuaromcr ocHoBHHMr4
a6o
KophcryBarraMu Sinanconoi gsirHocri garamHoro [pr,r3HaqeHH.[ Ha ocnoei raroi $inanconoi
:niruocri, uro HaAae :uiryeue ni4upueucrno. Hapasi sacrocynann{ craHAapry He MaJro BnJrr{By Ha
$iHancoey geirHicrb y npoAoB)n seirHoro nepio4y.
il
x(oBrHs 2018 poxy

MCO3 7 (zvgaur26 yepecyx 2019 porcy ra Airorr Ha piuui nepiogu, uo rorrr.rHarorbcr 3 1 ci.rHrr 20),p
pory a6o nicrs qroro). llonpanxu 6ynu iniqifioeaHi saNaiuorc 6a:onux nporleHrHr4x craBor(, TaKr{x sK
LIBOR ra iHmi rponoHoBaui l,rix6anrciscrri craBKr{ ("IBORs"). llonpanru nepeg6auarorb rr.rMrracoBe ''
suimueHHs nig sacrocyBaHHr KoHr(perHHX Br4Mor o6niry xeAlKyBaHHx go ni4nocr4H xerxyBaHHr, Ha :
-flrci 6esnocepeAHbo BnJrlrBae peQopnaa IBOR. Eyxranrepcrxufi o6nir< xeA)r(yBaHHr rpoilroBr4x noroKis
pi4noei4Ho ao MCcD3 9 ra MCEO 39 szNaarae, 11106 iirafi6yrHi xe4xronaHi rpolroni nororfl4 6yma "4yxre
. ft,wrqnipnurvru". flrrqo qi rporuoni rloroKr.r 3aJrelr(arb eia IBOR, rroJrerrreHHrr, nepe46aueue
'[onpaBI(aMI4, BI4Mafae nig cy6'ema rocnoAaproBaHH.[ trpr4nycrr4Tu, rlo npoueHTHa craBKa,
ua ar<ifi
rpyHrylorbcs xeAr(oBaHi rpouroni no:rorn, He si\aiHroerbcs B pesynrrari peSopuu. I MCEO 39, i
MCO3 9 ezlaararcrb rporHo3onaHoi repcrleKTl,rnnoi oqiur<lr Ane,3acrocyBaHHn o6niry xeAlr(yBaHHfl.
V rofi qac, ltK ouiryemcx, tqo noroKrr fpo[roBrrx nororis sa Koe$iqieHTaMlr gauinu IBOR ra IBOR e
qi:ronay 6yayrr ersinaneHrHlrMll, uo ruiHil,risye 6y4r-xr<y uee$errunnicm, rle MolKe 6yru nxte
tu5j''"ti
ocxinrrcr.r 4ara peQopvlr na6nnKyerbc-fl. Binnoniano Ao rronpanoK, cy6'eKT rocnoAaproBaHH.f,""Mo)Ke
BBaII(arI{, qo peQopua npoIIeHTHI4x craBoK, Ha snifi rpyHTyrorbcr fpo[roBi nororu xeA]r(oBaHoi crarri,
incrpynrenry xeA)I(yBau:us.a6o pr43lrKy xeAlr(yBaHHx, He arrriHroerbc-s peSopuoro IBOR. Pe$opirla IBOR
'Tal(ox Mo)I(e ilpn3Becrv Ao roro, qo"xeAlr(yBaHHfl nufiAe ga uexci 4iana:ony 80-125o/o, uo I
Bl4Maraerbcq perpocreKTI4BHLIM TecroM ni4noni4Ho ao MCEO 39. BianoeiAno Ao rroupaBoK, cy6'err
rocnoAaploBaHH{ Mo}I(e rrpurycrlzTu,IrIo MCEO 39 6yno sniHeno,l{o6 sa6esnuur4Tu BHHsroK i: recry
ila ecfer<tpleHicrr y perpocner<tuni, TarcaM qHHoM, rqo xeAlr(yBauHr He npr4rrraHrerbc-fl npormoM
nepio4y HeBu3Haqeuocri, nos'qsanoi s IEOP, Jrr4rrre roMy, rqo eSercrunsicrr perpocrreKrrnnocri
,

i:

.]

BI4xoAIrrb 3a Me)Id Ubofo Aiala3oHy. O.4uax inuri eulaorrr Ao o6nir<y xeA)r(yBaHHr, Br(Jrror{a}or:rr4
[epcneKTllnuy oqiurcy, Bce rt nonanni 6yru nultoHani. V Ae.rrKrrx xeA]r(yBaHHsx xeAxroBalra crarr.s a6o
xeAlI{oBaHHilpttzux e He AofoBipnoro cKJIaAoBoro pr.r3r{r(y IBOR. ,{tx roro, rqo6 sacrocoByBarr4 o6lix
xeA)KyBaHHs, i MCO3 9, i MCEO 39 nuuararotr, qo6 Bu3HaqeHr,rfi xouuoseur pu3lrny 6yn onpenro
i4enruSircoeauufr, i naaifiiro nrzuiprcnanc.s. BiAnoniAso ,qo rolpaBoK, KoMrroHeHT pLr3r4Ky riouhncu
6yru orcpenrurt i4euru$ixonalruM Jlllrrre rrpn nepBprHHoMy nplr3HarreHni xe4xrynanr]s, a He rra
nocrifiuifi ocuoni, filx roro, rqo6 ytcourercri rrarpo xeA]r(yBaHHs, KoJrr4 cy6'er<r rocno4aproBB.ni:{rr
qacro cKI4Ia€ giAHocuHla xeAlI(yBaHH-t, IIoJIef[IeHHt 3acrocoByerbct ni4 toro, KSJII4 xeA]n osauvtit
eJIeMeHr 6yn cno.iarKy Bl43Haqeunit" y Me)Kax qux BiAHocr.rH xeAlr(yBaHH.fl. Ey.utxxa nee$ercrznuicm
xeAlI(yBaHH-{ i Halani ei4o6paxtauaMerbc.f, y npv6yrxy ul,r s6urxy ni4noni4Ho Ao MCEO 39 ra MC@3
9. lloupanru, lKi BcraHoBJIIoBaJII4 Tpl4Baricm gaxiH.reHHs nimr, BKnroqaroqrl HeBr,r3Haqenicrs, r116
BI4HHKae enacligor peSoprrarz 6a:onoi [poueHTHoi cranrcvt, Bx(e He icuye. llonpanra euvararort nijr
cy6'errin rocrloAaploBaHHs lc.al.aBarvr AoAarKoBy iHsoptraqiro isnecropaM npo ixlri niluocraur,j
xeAlKyBaHHfl, ua .sri 6e:nocepe4uto BTIJII{BaIorL ui HeBr43Har{eHocri, Brrroqaroqu Hontirrarbrrl,
rilrricrr incrpylreurin xe4xcynaHHfl,Ao rrKr4x 3acrocoByromcs uirsru,6ygt -xxi cyrreni rrpnny11leH]rl
tII4 cyAlI(eHI-u, npuffuxri npu 3acrocyBaHHi nimr, :ra rrKicui po3Kplrrrr iucpoprraauii npo re, rrx ria
oprauisaqiro BrItII4Bae pe$opnra IEOP ra Kepye irpoqecoM rrepexory. Hapasi sacrocynaHHx crauhair:1i
He MaJro BnnnBy Ha SiuaHcoey :nitricrb y rrpoAoBx< sBirHoro nepio4y.

i na6ynae .{I4HHocri 4nx piunux uepio4in, ulo ilor{rrHarorrcs I ciqHs 202I poxy
a6o uicru qiei 4aua)" MC@3 (IFRS) 17 garrainroe MC@3 (IFRS) 4, rrrcufr Ao3BorrrrB xounauiqn
3acrocoByBaua icuyroqy [paKTrxy o6nixy 4oronopin crpaxyBauHs, B pe3yltrari uoro, iHnecropa],i
6yno cxna.uuo uopinuloBarl4 i :icranrsru (finauconi pe:ynrrarkr B iHrunx ni4nocuHax asalori,rrr4x'
c'rpaxoBl4x rounauifi. MCO3 (IFRS) 17 e eguuuM, 3acHoBaHr4M Ha rrpr4Hr{urax, craHlaprou o6lirc1'
ecix eurie Aoronopin crpaxyBaHHt, BKJlroqarcqr4 AoroBopu nepecrpaxyBaHH.s, HassHi y crpaxoniaxh.
3riano 3 uI4M craH.4aproM, BI43HaHHg i oIlinrca fpyrr AoroBopin crpaxyBaHHq [oBr4HHa npoBoAr4-r'ucl no
18 r:panux 2017 poxy

(i) npzneaeHoi naprocri rurafi6yruix rpouronzx noroxin (rporuoni rroroKu rro Br4r(oHaHHro AoroBopis).
ulo cKopuroBaHa 3 ypaxyBaHHtM pIr3I{Ky, n arifi BpaxoBaHa Bcs Ha.flBHa in$opnraqir{ npo rptirlcriii
rIoroKI4 rlo BITKOHaHHIo AofoBopin, ei4nonillro Ao cnocrepelKynaHifi puHxonifi iH$opnrarlii, lo'nriiri'
AoAaerbct (lxrqo napricrr e eo6oe'.f,gaHHnr,r) a6o ni4 rnoi ni4ninaaetcl (xxrqo napricrr e aKrHRoNr)
(ii) cyua Hepo:uo4ilenoro npu6yrxy uo rpyni 4oronopin (cepnicua Mapxa 3a AofoBopavrr'jCrpaxonnr<u 6ylyrs ni4o6paxaru npu6ytor< ni4 rpynu 4oronopin crpaxyBaHHr 3a nepio4, nporrrroM
sKoro BoHIa HaAaIoTb crpaxoBe noKpHru, i n rraipy seimHeHHq ni4 prz:nxy. -fxrqo rpyra 4oronopin c
a6o crae s6urxonorc, oprauisaqir 6y4e niapa:y xr ni4o6parxaru s6uroK. flauuir craHAapr He Mat:
' ''
Bnnr4By ua $iHaHcoey:niruicu Kovrnasii.
yroAax uixt innecroporn i fioro acoqifionanoi opraHisaqien a6o cnilrnrau ni4upaerracrBoM)) (nrznyrueni
i1 nepecux 2014 porcy i na6uparorb qLIHHocri ln-s piuHrax uepio4in, Iqo [orr4Harorbcs Ha rary, tfi(a
6yAe nu:naueHa PaAorc g MC@3, a6o nicrs qiei 4auz). {ani nonpaBrr4 ycyBarom Heni4noeiailiic.r,n.
Mix eur4orauu MCO3 (IFRS) 10 i MCO3 (IAS) 28, rqo crocyrorbcs npoAar(y a6o nuecry axrriijiii:ii'
acoqifiosaHy opraui:aqiro a6o cnim,ne uignpzeucrso iHnecropoM. Ocuonsrzfi nacrirox:acrocyeagriii
norlpaBoK nor.srae B ToMy' rqo nprz6yrox a6o s6l4rox BI43HaIoTbc.a B IIoBHoMy o6ca:i B roMy sr4rul;trr)'.flKIIlo yroAa crocy€Tbct 6isuecy. .flxruo aI(TIIBH ue e 6i:uecoM, nanirt qKulo r1HMr4 ar(THBaMr4 eo.J]oAie
4ouipnx opraHi:aqis, Blz3Haerr,cs rirtrKu rracrr{Ha npz6yrny a6o s6urKy. B aanraft qac Konauanig
oqiHrce, .sxufi snraB nonpaBKrz 6y4yru Marlr Ha ii SiuaHcony :nirnicrr.
sK IIororIHI'IX qI'I He rororrHl4x - llonpanrcz Ao

MCBO 1 (ua4ani 23 ci,tHq2020 poxy ra Airort Ha pi.lHi
nbpio4u, uro roquHalorbc.r s 1 ciqHs 2022 porcy a6o nicrs qroro). ldi ny:rri rorpaBKr4 1lo/io
pos'xcnenu{ rloflcHlolorb, IrIo go6on'sgaunx xracusixyrotrcx gK lororrHi, rar i nenoro.rHi, :a.1exrncl
ni4 upan, rqo icHylorn Ha xiueqr geifiIoro uepio4y. 3o6oe'sgaHHr He e [ororrHuMr4, sKrrlo cy6'ex,r
rocuo,4aprcBaHHt Ma€ ocHoBHe rlpaBo na xiueqr :siruoro nepio4y ni4crpovurn po:paxyi11ti1i
npunaitvHi Ha ABaHa.4IIxrs rrlicxqin. I{i nysrri [orrpaBKr.r ruoAo po:'xcnenuo ,ro""".*Tr), rrlo nxasttiirri
Bx(e He Bl4Mafalorb ral(ofo [paBa 6ytu 6ezyMoBHraMt4. OuircynaHnx xepinHuqrBa, r{u 3roAoM BoFrI4i
6y4yrr BI'IKopI4croByBarIr rlpaBo ua ni4crpoqKy rloralrreHH.rr, He Brurr{Barorr, Ha xracu$ir<arliio
go6os'.sgaur' llpano Ha ni4crpour<y icnye JII4IITe B ToMy Br4naAKy, sKrrlo
cy6'err rociloAaproBa'H'
Aorpl{Myerncx 6yra-xxzx ni4noni4nrax yMoB craHoM Ha xineqn seirHoro uepio4y. 3o6os'qgaHgn
xnacra0ixyerbct sK rlorouHe, {KUIo yMoBa rropyilreHa Ha Aary:nirynanur a6o lo uei, uanirr, lxulo ni;t
KpeII4Topa 6yno orpuuano niAnaony ni4 rliei yruonu nicrs saxiu-reuHs sniruoro nepio4y. I Haeiiar<ui;
)

'

T'rosuxa r:racr,r$ir<yerbcrr rK HerroroqHa, rKrr{o 4oroeip rro3rrKrd rropyilreHo JIIaIITe nicls geiruoi Earv.
Kpir'a roro, nolpaBKr4 BKJrroqarorb yrorrHeHHr Br.rMor ruoAo xnacra(fixauii 6opry, qKe KoMlasis tuoxte

sracHprfi naniral. "PospaxyuoK" Bl43Harlaerbct tK noratrreHl-It
:o6oe's:aHFrr fporrroBnMr4 I(oIrITauu, iurrnMu pecypcaMr4, rrdo rrpeAcraBntlorb eKoHoir,riuny BI4roAy,

lofacr4'ru, rreperBopr.rsuu fioro

n

a6o sracHravru iHcrpynreHTaMr{ BJracHoro xaniraly. IcHye Br,rH.sroK Ans KoHBeproBaHHX incrpynaenrin-,
xri ruoxryrr, 6yrta KoHBeproBaHi y nracHrafi ranirar, aJre Jrr4rrre An.f, Tr{x iHcrpyrirenris, Ae napiay$

KoHBeprarlii nnacHsixyerbcrr nc incrpylreHT BJracHoro ranira-ny flK oKpeMzfi ronnoneHr cnraAHoiii
$iHaucororo incrpynreHry. B Eauuit. qac Itorranauix oqiHroe, xKuir. BrIJrrrB norlpaBKlr 6ylym iuarn ua if

$inaucony geiruicrl.

.

2.3 Balrcra rroAaHHrr rsirHocri ra t[ynKrlioHaJrbHa BaJrrora, cryniur, oKpyrJrelrHfl
,
Barrora noAaHnq snirHocri sinnonilae SyHxqiona-nrHifi namori, rKoro e saqionarbHa BaJIIora
: VxpaiHlr - fpr4BHrr, cKnaAeHa y rvcfftax rplrBeHb, oKpyrneHr,rx Ao rlimlx 'rkrexr\ 6e: 4ecxrxosux gHaxie,.
2.4. IIp uny apHHn np o 6 eznep ep enicmu dianunocmi

Qinalrcona ssirHisrb Tonapucrna niArorosJreHa Br4xoArrqr4 3 rrpnily[IeHHx 6esuepepnHocri
niurnocri, ni4noniAno lo rKofo peani:aqix aKrrasin i noralreus.s go6os'.s3anr ni46yna€Tbc.fl B xg4i
:nuqafinoi Aisnrnocri. Oiuaucoea ssirHicrb He Br$rrcqae Kopr4ryBaHnr, lI<i Heo6xiAno 6ylq:t$
rrpoBecrr.r B ToMy Br,rnaAKy, an6n TonapncrBo He MorJro npoAoBlro4Trr rroAaJlbure sAificHeHH's
rfiuancono-rocrroAapctr<oi Ai.slruocri eiAnosiltro lo npuHqunin 6e:nepepnHocri Ai.smnocri.
3 rcinqr 2019 porcy po3rorrarocrr rro6arbHe po3rroBcroAlr(eHHx COVID-19, xre cyrreBo
cr4JlbHo tsnJrnHyJro Ha eKoHoMique crauoBrrqe xr< YnpaiHH, TaK i na TonaplrcrBo. 3naqna rilmicrt
rcotrlaHifi n rpaiHi nrauyrneHi rrpnrruHrrrr a6o o6rren<yBartr cnoro AisnrHicrr Ha HeBn3Haqennfi ua 4ary
qac. 3axoAu, rqo Blrfl.lBarorbcfl.p.nfl. crpr.{MyBaHHt rIorIrI4peHH{
-lilroronxra qiei (finauconoi :ni:ruocri
,lr:,;?ipycy, BrJrloqaroqn o6uexeHus pyxy rpaHcrropry, KapaHTrlH, coqiamHi Avcranqii, npnsynuHel{Ht
'' AiqmHocri o6'exris iu(fpacrpyKrypn, rorrlo ynoninsurororr erououiuHy AismHicrb
xoirananifi. OiHaucosa cr4creMa n rpaiHi Ha Eary niAroronrn uiei (biHascoeoi gsiruocri ilpaurce
niAnouro cra6imno, aJre Mae cyrreni na-nmni pI43IrI(u. TOB (OI( (fEJIEI(CI> en3Ha.rnla, Iqo qi
noaii e HeKopr,rryrcqr.rMr.r no siAHorreHHro 4o $iHauconoi geiruocri ga 2020 pix.BiAnoeiAno,
(finauconrafi craH ria 31.12.2020 ra pe3ynbrau,r Aismnocri sa pir, n1o galciHquncn 3l rpyg*n2020
g
lloKy, ne 6ylo cropt4foBano Ha BilJrr4B noAifi, rros'r3auux COVID-19. Tpr,rnanicrb ra BnrI4B nasAevtir
COVID-19, a rar(ox( e$errunHicrb Aepxanuoi ni4rplrMKr.r Ha Aary niArorontcn qiei SiHaliconoi
:isi'rHocri 3aJrr{ruarorbc{ HeBr,r3HarreHrzMr.r, rqo He Ao3Bonse : AocrarHiM cryneHeu 4oc'ronipnocri
ouiunru o6cxrra, rpunalicrr i rsxrxic:rs qux nacdAr<in, a rar(olK ix enrlas Ha $inaHcosl4fi craH ra
pe3yrrr,rarr.r girmnocri TOB ((DIt (|EJIEKCI) e rvrafi6yrnix uepio4ax, ane l{epinHl{urBo sxtusae ecix
;i , ,.,Heo6xiAHI4x 3axoAis Ars cra6ilrnoro $yurqioHyBaHHs Konanauii.
2.5. Piru enHq rrpo 3arBepA]KeHnn {tiHallconoi snirHoc'ri
r :i
' (tiHaHcoea geirHicrb Tonapucrna 3arBepAlKeHa Ao Br4nycKy (s Merolo onpl4nloAHeunl)
-fonapucrna
26 mororo 2020 poKy. Hi yuacruru Tonapucrna, Hi inuri oco6ra FIe Malorb
mepinHurona
[paBa Br-tocr4'r'u :r'aisn lo qiei frinaHconoi seirHocri nicffr ii sarnepAxreHH.f,.4o Br{rrycKy.
-.' i.6.3ei'rnufr uepiog r[inauconoi:sirHocri
'
3sirHraNa nepio4ou, za xxuit Sopuyerrcx Sinaucona snirHicrn, BBa)r(aerbcr nepio4 g 01 ciqns
2020 p. no 31 rpyAHtr 2020 porcy.
3. Cyrreni uoJroxenHq o6rinosoi no.uirurcu
O6nixona uorirnra Tonapucrna - qe cyryunicrr uero4ie, upraHqunin, :aco6in oprani:aqii
: ' ,,
il;'
OyxranrepcbKofo o6rircy ra r(oHKperni npuuqulu, ocHoBr{ Ta rrpaBr4na, xri 3acrocoBye Tonapucrno
).".j.\
',:,
r. gpra crraAaHHi Ta noAaHHi Sinanconoi geirHocri. O6nirosa norirr4xa 6asyerbc.fl Ha rrHHHoMy
il:'.'.:i
"' ',jar<onoAaecrei VrcpaiHn, HopMarrrBnrrx AoKyMenrax HarlionamHoi xouicii, ruo :Aificnroe Aep)I{aBHe
pefynloBaHur y c$epi pnuxin $iuanconux rocJlyr, Mixuapo4Hr4x craHAaprax (fiuaHcoaoi:eirHocri
, r, :ra piueHrux xepinnuqrna Tonapucrna.
:

.'

: :

3.1. Ocnona (a6o ocHonra) oqiHrcur 3acrocoBaHa rpu cnraganni {iuanconor rsirnocri
flil qac cKrraAaHHrr Qiuancoroi:sirirocri z'a2020 pir nnsnani nacrynui uixrHapo4ui crarrgapru
6yxranrepcbKoro o6riry ra geirHocri sK Hafi6irr,ur cyrreni Anrr cKnaAaHnrr gnirnocri sa MC@3: -

; ,..'
.ti

',1

MCEO (IAS)8: O6nixoni noriuarn, sl,riHu n o6rixosux orliHnax ra
- MCBO (lAS) 18: Bupyura

rroMr4rrKrr

- MCEO (IAS) 12: llolarxu Ha npu6yrox
- MCEO (IAS) 24: In$oprraaqix upo gn'sgaHi cropoHr4
- MCEO (IAS) 32 Oiuanconi incrpyrraeHrr4: noIaHHs
- MC@3 (IFRS) 9: (DinaHconi iHcrpyneurr
- MCO3 (IFRS) 13: OuiHra crTpaBeAnunoi naprocri.
- MCEO (IAS) 37 <<3a6ezneqeHufl, yrraonui go6os'sgauHs,Ta ynronHi aKrLrBr4)).
I-{r Siuaucona snirHicru ni4roroBJleHa Ha ocrosi orliHru 3a crrpaBeAJrr4Boro napricrro, OrIiHxa sa
cnpaBe.4nl4eoro napricrlo oKpeMrax $iuaHconnx incrpyueurin siAnoniAHo Ao MCO3 9 <@inanconi
iucrpyrr,reHrra> gAificueHa 3 BLIKoprrcraHHrM NaeroAie oqisru (finaHconnx iuc:rpyueurin, 4o:noJrenux
MCO3 13 <OIIiHKa crlpaBeArueoi naprocri>. Tari ueroAu ouinxu BKrroqarorb Br4Kopr,rcraFrFrrr
6ipxtoeux Korl{pyBant a6o AaHnx rlpo nororrHy pHHKoBy napricrr, inmoro aHarori.{Horo 3a
xapaKTepoM iucrpyuenry, aHalis AI{cKoHToBaHr4x fpouoBr4x rroroxis a6o isuri nroleli nu3ua.,reurrg
crlpaBeAnl{noi naprocd. llepe46aryr,a:oa cnpaBeAnrrna eapricrr (piuaucoBr,rx aKTrrBin i so6oe'fi3oln:
Bl43Haqaerbcfl 3 Bl{KoprrcraHHtrM HateHoi iuQopr'raUii npo prznox i eiAnoeiAr{Hx MeroAin oUiuxr,r.
3,2. 3ar a:lr,ui no.uoxeHufl rrl oAo o 6lirconux uolirurc
3,2.1, Ocnoeu tltopuyeannn o1nixoaux nonimux
O6nirconi norirurcu - KoHKpeuri npuHqurrlr, ocHoBr4, AoMoBJrenocri, npaBuna tu ,rpunt"nu,
3acrogoBaHi cy6'exrou focnoAaproBaHHt npr4 cKJraAassi ra noAansi Qiuauconoi snirHocr-i MC@3.

o6niroei norirraru, xri, :a BI4cHoBKoM PMCEO, Aarorb 3Mory cKJracrr4 raxy dtinalrcoey
:nirnicrr, .sxa lticruruMe AopeqHy ra goc'ronipuy iHSoprraauirc rpo onepauii, iruni noaii ra yMoqg, lri
tII(I4x B0HI4 3acrocoBylomcs. Taxi noliruxu ue cni4 3acroooByBarrr, rrKulo BrrJrr4B ix :acrocyBaHHr c
HaBo.4I4Tb

HecyTTeBHM.

O6nixona noli:rura Tonapucrna pospo6rena ra 3arBepA)KeHa r<epinHrzqrnou Tonapucrna
eirnoniff{o .{o BI4Mor MCEO 8 <O6nir<oni norirnxra, 3nriuu n o6riKoeux ouinxax ra noMr4rrKr4) Ta
inruux qITHHLIX MC@3,3oxpeMa, MC@3 9 <(Dinauconi incrpynreHrr.{)) (naxa: eia 02.01 .2020 N,t 1-80)
3.2.2.Inrpopma4ia npo sndHu e odnixoeux nonimuxux
'foeapucreo o6upae ra 3acroconye cnoi o6nir<oei noriruxn nocri4onHo
Anr uo4i6Hux oneparlir', inirnx
noaii a6o yMoB, sKu{o MCP3 KoHKperHo He BI4Marae a6o se Ao3BoJrre Bu3Har{eFrHx xareropii crarcu.
AJrr f,Kr4x iurui noniu4Kr4 Moxyu 6yru AoperrHuMr4
flporaroir,t 2020 poxy o6rixona norirnxa ue sMinrcnaJracb ra 3acrocoByBaJracb nocniaosr{i},igirt
':"' :"
noli6Hux onepauifi, inruux nolifi.
3.2.3. (Dopma ma Ha3Bu rpiuaacoeux seimia
"
llepenirc ra Ha3BLI Soprur Siuanconoi seirHocri Tonapucrna siAnoeiAarorB Br4MofaM, BcraHoBJreHr.rM
HII(C)EO 1 <3aram,Hi nuuorrz 4o (fiuancoeoi seirnocri>. (D3 BKrrroqae:
- Falauc (3nir npo $iuancoeufi craH) craHoM ua 31. 12,2020p;
,
- 3nir upo QiuaHconi pe:yrbrarvr (3nir npo cyxynirufi aoxia) :a nepio4 : 01.0i .2020 p. no
31.12.2020 p.;
- 3nir rpo pyx rpouroBr4x xorurin (:a npnauna uero4ou) :a nepiog s 01.01 .2020 p. uo
31.12.2020 p.;
- 3nir rpo BnacHr{fi xaniran ea uepio4 s 01.01 .2020 p. uo 3 L12.2020 p.;
- llpznrirnv 4o piuuoi $inaHconoi gnirnocri.
,

34,4. MeroAn roAaHHs iu$opruaqiiy {iuaucosux lnirax
Ans noAannxy 1atauci :liffcneHo po3Melr(yBaHH.fl aKrranie ra so6on'gsaHb Ha [oroLrHl
(o6oporui) ra AoBrocrpoxoei (ueo6oporni).
3riaHo MCEO I ( : ypaxynaHHru) HII(C)EO I s 3eiri npo $inariconi pesynbrarpr (3niri npo.
cyrynuufi aoxia) iuSopnaaqifl rlpo BI4TparLi Ans [orpe6 auanisy Brzrpar noAaerbcrr 3a MeroIlol,j
<Synxuii Bl{rpar) ua ni4npnevrc:rni, Korrr4 Br{rparu xlacusiryromcx eiAuoniAHo 4o ix $yuxqifi.
flpe4craueHHs rpoilroBllx rloroKin ni4 ouepaqifiiroilislruocri y 3niri rpo pyx fpouroBax xonrrin
glifiu*oertcs is 3acrocyBaHHf,M rlp.f,Mofo MeroAy, sri4uo 3 {KrrM po3Kpr4Baemct iusopuaqin upo
ocnosui KJIacu HaAxoA)KeHb fpouloBux xounin qLI BI{IIJIar rporuoBr.rx xorrrin. Iu$opnaarris ilpo ocnosrTi
BI'IAI4 rpouoBl4x HaAXoAx(eHb ra rpouroBr4x BrzrrJrar
$oprr,ryerr,cl na ni4craei o6rixosrax :aluiiB'

:1ll

-foeapucrna.

3sir rpo pyx fporroBr{x xorrris sa nepiog s 01.01 .2020p. no 31 .12.2020p. cnraAeHo"sh
BHMoraMr4 MCEO 7 za npnwtr4M MeroAou, sri4no 3 -flKraM po3Kpr4Baerrcx iu$opiraaqis npo ocHonui
r(raou BaroBr4x HaAXoAlKeHb fporrroBr.rx t<ourris qrr BaJToBHX Blrrpar fporlroBl,Ix Kolrris Ha Her-toocHosi. V seiri nigo6paxenufi pyx fpoilroBr4x xorrrris ni4 onepaqifinoi, iHeecruqifisoi ra SiHaHconoi
rix:rsuocri Tonapucrna.
llpr4 crla4aHui $inaHconoi seirHocri griAno KoHrlenryanrnoi ocHonu sa MCO3 :a nepio4 s
:
01.01.2020p. ilo 31.12.2020p. Tonapucrno .{orpr4MyBaJrocr npnHqunin cKJraAaHHfl $iuanconoi
:nirnocri, BlrKJraAeHlrx y MCO3, O6nixoeifi nonirraqi Ta ocHoBHI,IX npI,IHIII{nin, nepe46auenplx cr. 4
3axony Vr<paiuN <llpo 6yxranrepcrrnft o6rin i $inaucony seirnicm e YrcpaiHi>, a caMe:
MeroAy HapaxyBaHH.rr (pe:ynrraru onepaqifi ra inrunx noaifi Br{3Halorbcq, KoJII4
noHra sAificHrororr,cr, a He KoJrr,r orpuruani a6o cnrtaqeni rpouroni rounra, i nigo6parralorbc.tl B
rliHanconifi:siruocri roro nepioAy, Ao qroro nonu ni4nocx:rrcx);
6esnepepnuocri Aisnrnocri ($iHaucona seiruic:rl cKJraAaerbcfl, Ha ocriosi

:.
'"

npurryrleHHrr, ulo nignpraenrcrso e 6esnepepBHo Airo.ruM Ta 3anr4lrraerbc.f, Aito.{I,IN,I B ocqx(HoMy
vafi6yrHrolr,ry);
3po:yrr,rirocri;

-

He'Tpanb'rcrb,

AoperrHocri (cyrrenocri);
AocronipHocri (npan4ranicrb noAaHHr, rrpeBaJrroBaHH{ cyrHocr:i sar $opltoro,

floBHora);asHocri:
.

MO)nJrLrBOCTl

[epeBlpKr4, TOrrIO.

noAarKoso:

-

3.3.

ItoncoriAosaHa QinaHcona geirnicrn He cKJraAaerbcfl.
llpurr.rHeHb (nixniaaliii) orpeuux nuAie Aixmuocri He 6ylo.
O6nae)I(eHb IrroAo noloAinns aKTLIBaMI4 HeMae.
Vqacri y cninruzx ni4npneMcrBax roBapvcrBo ne 6epe.
flepeoqinxu crarefi ifiHauconrax ssirin ue 6ylo.
O 6n it<o a i n on im uli t t u4o d o (t in u nc o a ux inc mpy,ue u mia

(tiHanconi incrpyr,,leuln o6rixoeyrorbcr eiAnosiAuo ao MCBO 32 <@inauconi iuctpyMeHrl{i
noAau r{r), MC O3 9 < @inanconi incrpyrraeHrl,I)).
,i.
iil

3.3,1. Btnuaunn mo o4iuna tltiuaucoeux incmpynenmia

Tonapzcrno Bpr3Hae rfiuaHconrafi arrun a6o Siuaucoee go6oe't3aHH{ y 6anaHci, roru i rimru
KoJrrr BoHo crae cropoHoro KoHTpaKTHrrx rroJrolr(eHb rrloAo (finaHconoro incrpyueura. Ouepaqii s
npu46auur a6o npo4axcy SinaHconux incrpyrraeurin Brd3Harorbcs ig sacrocyBaHHtM o6niny 3a Aarolo
po3paxyHKy.

.

3riluo n. i 1 MCBO 32 <@iuanconi

iHcrpyrr,reurlr: noAaHnr> (fiHaHconrafi incrpyrreur -IIe
,ii,,Qytr-sxrafi rourpaxr (4oronip), pe:ymraroM rKoro e BHHI4T(Hennx tpiuaucoBoro aKTI{By y oAHoro
by6'erra roc[oAaproBaHHq ra $iHanconoro eo6oe's3annfl. y inuroro cy6'exra focrloAaploBaHn.f,.
(tisanconi aKTr4Br.r ra (finaircoei go6on's3aHH.s nepnicHo Brr3rlarorr,c.s ga ix c[paBeAnI4BoIo
eapricrro rrJrroc (anx (finaHcoBr,rx axrunin) rvriHyc (anx (financoBrix so6os'ssasr) nurparu ua
onepaqirc, uo rtp.sMo eiAHocrrrrcl na npra46anru (pinancoBofo aKTr4By ura $inauconoro so6os'fl3a:n:as.
. O6lirosa uorirr4r(a rrioAo noAamruoi ouinxu Siuauconux iucrpyrueHrin posrpuBaerlct HI4]I(qe
;,

y';'BIA[OB1AHr.iX pO3I{lnaX

OOJI1KOBO1 IIOJIITLIKI4.

i*ni exeieanenmu
fponosi rourr4 cKnaAarorbcr 3 rorierr.r s Kaci ra Kounie Ha iloror{Hux

3,3,2, fpowoai

KoLumu ma

i

Aeno3I4THIrx

(er<ra4Hux) paxynrax n 6anrax.
EKsisaneHTu rporrroBr.rx roru:rin - qe KoporKocrpor(oBi, nncorconirceilni insecruqii, gKi eimHo
1-;i'1:r"tlollseprylorbcr y ni4onri cyMr,r rporuonr,rk romtin i mun nprzraMaHHufi nesHaqnnit pwzurc sNaiHz

".

Br,r3Haqa€Tbc.rr 3a3Br,rrrafi, st< ereisaneHr rpoIrroBnx Korrrie rimrn n pa":i
r(oporKoro crporry [orarrreHHr, HarrplrKnaA, rrporflroM ne 6imtue nix rpu iraicsqi 3 AarI4 npIa46anHx.

naprocri. IHnecruqirr

fpouroni KoIrITrr ra ix exeisaJIeHTH Mo)r(yrb yrpr.rMyBarvrcs., a onepauii
sa{ionamuifi sarrori ra n iuogelrHifi sanrcri.
fporuoni

KorrITI4

ra ix

exeinaJIeHTI4 Bn3Harorbcfl 3a yMoBr4

3 Hr.rMr4 rrpoBoAr4Tucrr B

siAroeiAuocri rprarepisN,r sasHaHHq

AKTHBAMI4.

ra [oAanbiua ouinxa rpo[roBr,rx Korurie ra ix exeinaneHrin saificHroerrcr
apricrro, rKa 4opinuroe ix Horvrisanruifi n apro cri.

llepnicua
cnpaBe.qrrr{noro

n

3a

Y pasi o6uex<ennfl,rrpauaBllKopt4crasns xorurin Ha rrorotrHr4x paxyHKax s 6auKax (Hanpuxla4,
y BI{rIaAKy [p[3HarreHns HaqionaJlbur.rM 6anron Yrcpainu n 6anxiecrxiff ycraHosi ru\4.racoBoi
alninicrpallii) qi aKrI4BI4 MolKyrb 6yru tcracuSiroeaui y cr<na4i HerrororrHr4x axrunis. Y euna4ry
npufiHtrr.a HauioualsHuu 6annola VxpaiHz piruennx npo nirni4arliro 6asrincrroi ycraFroBr4 ra
ni4cyruocri firraonipuocri noeepHeHHs rpomoBax r(orrrrin, na3uauHrr ix sx ar(THBy rrpznuH-flemcg i ix
napricrr ni4o6paxra€rbc.r y cxna4i s6urKin geifiioro nepio4y.

3.3.3, fiefimopcoxa tadopzoeauicmu
fle6iropcrr<a sa6opronauicrn - qe $iuancosuft aKTHB, sxufi. snnse co6oro KoHTpar(rHe npaBo
orpl4Marlr rporuoni KoIrrrI4 a6o inruvfi Siuauconufi arcrus ei4 iuuroro cy6'exra rocrroAaproBaHFr.fl..

fle6iropcrrca:a6oproeaHicrs Bl,I3Haerbc-f, y 3niri npo (piHanconufi crau roAi i maure rogi, rcoru
Tonapucrno cra€ cropoHolo KoHTpaKTHIax eirnorleHb uloAo rlbofo iucrpyrvrenry. flepnicHa ouiurca
le6iropcnxoi :a6opronasocri :giftcuroerbcs 3a crrpaBeAJrr{noro napricrro, sKa 4opinnroe eaprocri
rorallreHHrt, to6ro cyrrai ouixyBaHLIX KoHTpaKTHr4x rporrroBrax uoroxie Ha Aary oqisru.
flo4zurrura ouinxa noro.{Hoi 4e6iropcrroi sa6opronauocri sAificuroerbsfl. 3a cnpaBeAJrqBor{)
napricrro, rrca gopinuloe Baprocri uorarfieHHr, ro6ro cyvri ouixyBaHr4x KoHTpaKTHi{x fpotxoBr4x
noroKie Ha rary orlinr<n.

Y pasi suiu cnpaneArlanoi naprocri 4e6i:ropcrxoi sa6opronanocri, rqo Marorb rvricue na :niruy
4ary, raxi slaiHu Br.r3rrarorbcr y upra6yrr<y (s6nrxy) snirnoro nepio4y.
ii;);l:,{J
3.3,4. (Diuaucoei uKmuBLt, u4o ot4itttorumbcn 3a cnparednueoru aapmicmn, s aido1pfiJrceHilnrvt
puynbmamy nepeo4inxu y npu6ymxy a6o zfumxy
(D iH

anco

-

n

i

aKTr4Blr\ To B apvcrBa cKJra.4arorb

cr

3

:

Ae6iropcrrcoi sa6opronauocri;
rporrroBr4x xourrin.

Bi4necenux Siuancoeux axrunin ,qo riei -rn iH[roi rareropii 3aJre]Kr.rrb eia ix oco6,rasoc'1eri.,a
raKox{ neru ix npla46aunx ra ni46ynaerbc.s niA.rac npuirunrm ix 4o o6nircy.

[o $iHaucoBl{x aKTI{nia, qo oqinuorrcs 3a cnpaBeAnr.rnoro napricrro, 3 ni.qo6pa>rceHrrrM
pe3yJlbrary nepeoqiuru y npulyrry a6o a6urry, niAlrocst cn $iuanconi aKTunn, yrpnrvrynaui 4,ra
t"

tt''"

IIicrrgnepnicuoroBI43HaHHflTonapncrnooqinrceix:acnpaneAJII4BoIonapricrro'
J.-?.5. 3o6oe'nsaHHn

floro.rHi

go6oe'sgaHH.tr

HI{I(rIeHaB eAeHI,IX O3HaK

rr

- qe go6os'ffaHHr, sxi niAnoniAarorr

oalrifi a6o aexilr,xou i:

:

TosaprlcrBo cno4inaertcx [oracl4Tr4 go6os'sgaHHs a6o go6on's:asns nialsrae'

o_rarrrenHro rrpor;{roM ABaHaArIfl Tra

rra

icsqin nicns

sn

irH oro nep i o4y

;

Tonapl{crBo He Mae 6esyuonHoro npaBa ni4crpouraru rrofarrreHHfl 3o6on"rgaHHrr
nporsfoM ulosafiueurre ABaHaAu-flrH Micsqis uicrs geirHoro uepio4y.
'' ','''''j:
lloro'rHi go6oe'qgaHHf, Bll3Harorbcfl. 3a yMoBr{ siAnosiAHocri nu:uaqeHHro i r<pzrepinm
Bn3HaHHt:o6on'ggaur.

-

il

floroqui go6oe's3aHux oriiurororbc.s 3a cfipatse4nunoro napricrro, sKa ,uopinilroe naprocd-i
nora[]eHHq,

3.3,6, 3zopmaurua rpinancoeux axmueie ma sodoa'nsauo

:i

(Diuaucoei aKT:aBLT ra so6on's3aHHr 3roprarorEc-tr, .trKrlo Tonapucrno Mae IoppIAI,IqHe [paBo
sAificHroearu saniK Br.r3naHrrx y 6ananci cyrr,r i uae nair,rip a6o spo6uu4 B3aeMo3aJlix, a6o pea-tisynaru
ar(TrzB Ta Br{KoHarra

3.4.

g

o6 os'-fl

g

aHHt o.trHoqacHo.

O1nixoai nonimuxu aqodo ocHonHux sacodie ma HeMamepianuruux aKmusir

3.4,1. Busuuunn ma ouiuxa ocHoqHux sacofia
Toeapucrno Br43nae uarepia-rrHufi o6'ercr ocHoBHr,rM saco6oiu,.f,Krlo niu yrpranty€Tbc.f, 3 Merolo
BlrKopr4craHHr ix y npoqeci cnoei Aisrr,uocri, HaAaHHff rrocJryr, a6o rlrfl sAificHeHH-s
a4iraiuicrparr4BHr.rx i coqianuro-KynbrypHux (fyunqifi, ouixynaHufi crpor< KopucHoro BI4I(opI{craHHt
(ercnryaraqii) mux 6inrue oAuofo poKy ra napricm sKux 6imme 20 000 rpu.

fl"peicHo Tonaplrcrno orliHroe ourosHi saco6n sa co6inapricuo. V noAzutrurouy ocuonHi
,iaco6ra o{inrcmrcq :a ix co6inapricto rr,riuyc 6y4r-ma HaKonnr{eHa aMoprr{3a\is. ta 6yas-axi

.

Cyua HaKonrEr{eHoi anaopuasaqii Ha Aary rlepeouinrcu
6araHcoeoi eaprocri arrnny ra qrcroi cyMI{, nepepaxonauoi Ao
nepeoqineuoi cyrrarz aKTr4By. ,{ooqiura, rr(a BxoArrrb Ao cKJraAy BJracHoro raniraly, [epeHocl4Tbct Ao
nepo:no4ileHoro npu6ymy, Konrr npr4nrrnfle"rbcfl, Brr3HaHH.rr niAuosiAHoro aKTLIBy.
HaKonr4rreHi s6rarrcu eiA sNaeHrueHHr KopncHocri.

Br4nJrroqaerbcr g na-floeoi

:iij

3.4.2. Ilodanuu,ti sumpamu

Tonapucrno He Br43Hae n 6aranconifi naprocri o6'exra ocHoBHr4x saco6in Br,ITparpI Ha rlo.qeHHe
o6cnyronyBaHu.rr, peMoHT ra r:exsiqse o6clyronyBaHH{ o6'exra. I{i nurparu BI,I3HaIorbc.a n npu6ytrcy
uu :6rzmy, KoJrH Bonrr noHeceni. B 6a-nanconifi naprocri o6'ema ocHoBHr4x saco6is Bl43Halorl;cq raKi
n o4am,mi Btrrp aru, .sxi : aAo s o Jlbn.t{rorb xpurep iru BI{3 H aHn.fl aKTI4By.

'l.a.S, Anopmuzu4in

ocuoe

nux sucofic

AnroprN:aqis ocuosHux gaco6in Tonapncrna HapaxoByerbcs npxrraoniuifiHnM MeroAoM
Br4KopLrcrar-rH.rrM niopiuHlax HopM griAno ix rnacu$ir<aqii no rpyrlaM.

3,4.4, Henamepiunoui aRmuru

3

t.

Hevrar:epia:rrni axnanpr oqinroromcx:a co6inapricrro 3a Br{paxyBaHH.trM 6y4r-mcoi HaKo[uqeHbi
ar,lopru:aqii Ta 6yAt-xrux HaKornr{eHr4x g6urr<ie niA 3MeHmeHHrr KopllcHocri. Aruoprusaqil

i: sacrocynaHHflM nprrraoniuiftHoro MeroAy 3 BI4I(opucraHHtIM
3arBepAxenoi qopiuHoi uopuu. Heir,rarepiamui aKrrEsr4, xri nHHlrxarorb y pe:ymrari 4oronipHlax a6o
isruux rcpr4Ar4rrHrzx [paB, aMoprr{3yrorbc.fl rrporrrou tepuilry truHHocri qrax npan.
3,4,5. 3menutennn KoprrcHocmi octtosttux sacodie mu uemamepionbHux uxmuaie
ueuarepia"nbr{r4x ar(THBis,sAiftcHroerbcs

Ha rcoxcny sni'ruy 4ary TonaprrarBo oqinroe, qu e sKacl o3HaKa roro, uo t<opucuicm aKTIrBy
Mo)r(e 3MeHrrrrrrr4cx. TonapncrBo 3MeHrrrye 6anaHcony napricrb ar(Tr{By ,qo cyMr,r fioro ouixyBaHofo
eiAlnnoAysalnfl, qKrqo i rimrn flKrlro cyvra o.rixyBaHofo ni4rurogynaHH.s aKTLIBy MeHIIra niA fioro
6araHcosoi naprocri. TaKe sN.{eHrrrenHr nerafino Br43Haerbcs n npra6yrrax.uvr 36urnax, rKrrlo aKTLIB He
o6nir<onyrcrb 3a repeoqineuoro napricro sriAHo s MCBO 16. 36raror siA sNaeHmeHH.f, I(opucHocTil
-fonapr4crBo
'suznanuir.
cropHye, qK[]o'i
AJrr aKTrzBy (:a nuurrxovr ry.uniry) n nonepeguix nepiogax,
'rim,rn rrtruo sNaiHr4rucx nonepe4Hi oqinr<u, 3acrocoBaHi ar^n Br43HaqeHHr cyrrlu ouixyBaHoro
BiArurcoAyeann.tr. llicns Bu3HaHH.s:6umy niA slaeHneHHr Kopracnoc:ri aMoprr,r3aui.a ocHosHux saco6is
Kopr.{fyerbcx y wafr6ytHix nepioAax 3 Meroro po:no4ireHHr nepern.anyroi 6araHcosoi eaprocri
Heo6oporHoro aKTr,rBy Ha cr.{creMarzquifi ocuoni rrpor.f,foM crpoKy noplrcHofo BrrKopHcraHH.rI.

,'

-1.5.
,.ir1,;.it;f.

lirlrtl;-l

O1nixoci nonimuxu u4odo opeudu
TonapncrnoM yKJraAeHo 4oronip onepaqifiHoi open4u npzuirqeuHr 3 opeHAoAaBueM.

Open4a aKrunin, 3a .fiKoro prz'l:aKn ra Br,rHaropo4r4, [on'-asaHi s rrpaBoM sracHocri Ha aKTnB,
$arruvuo 3anr,rrralorbcr B opeH,4oAaBllt, rnacuQixyerr,cr rK orrepar{ifiua open4a. Open4Hi nrarexti
3a yroAoro rrpo onepauifisy opeHAy Bra3Harorbcs rK Br{rparu Ha rpsMoniHifiHifi ocHoni nporrroM
crpoKy opeHAn.

3.6,

Odnixoai nonimuxu u4odo nodamr<11ua npufymox

Brarparra 3 rloAarKy na npu6yroK.trBJrrrlom co6oro cyMy Br{Tpar 3 [ororrHoro rg ni4crpoqeHofo
ro4aucin. lloroqsnfi noAaroK Blr3Haqaerbcs flK cyMa noAarris ua npr.r6yroK, rqo nigurarorr cnlari
(ai4rurcogynauuro) ruoAo orroAarKoBaHoro npra6yrry (:6urr<y) ga ssirnr.rfi nepiog. lloroqui Br4rparr4

Tonapucrna 3a [oAarI(aMI4 po3paxoBylorbcr 3 Br{Kopr{craHHrM r]oAarKoBr4x craBoK,
ocFroBHoMy unuuux) Ha Aary 6a-naHcy.

rrr.rHHHX

(a6o

n

Bi4crpouenufi noAaroK po3paxoBy€Tbcfl sa 6anaHcoBHM MeroAorvr o6rixy so6oe'.rrgaub ra.rBrrre
co6oro no4arrcoei aKTI{BH a6o go6on'flsannfl., uro BlrHr4Karorb y pe3ynrrari ruuqacoBr{x pisHHur, uilri
6araucoeoro sapricuo aKTaBy .{u go6on's3aHH-tr s 6aJaHci ra ix no4arr(oBoro 6asorc.

Biacrpo.reni uorarxosi so6os'fl3aHrrr

Br.r3Harorbcs., flK rrpaBr4Jro, uloAo ecix rnlaqacoBux
oloAarKyBaHHro. Bi4crpo.reui norarxoni aKTr{Brr Br43Harorbcs 3
ypaxyBaHHxru iuonipuocri Ha-f,nHocri n nrafi6yrur,oMy orroAarKoByBaHoro npn6yrKy, 3a paxyHor(
{Kofo Mo)I(yrb 6yru nuxopucraui rnvqaconi pirunqi, ruo ni.ql.srarorb B}rpaxyBaHHro. Ba:rarrcoea
aapricrt ni4crpoueHnx [oAarKoBnx aKTHnia neperrflAaerbcfl r{a Ko)r(Hy laty it 3MeHuyc.r'bcr a'r'iil
uipi, y snifi 6inrlre ue icHye itvronipuocri roro, rqo 6y4e orpnuanaft onoaarKoBauufr npu6yror(.
4ocraruifi, u{o6 AossoJII4TLI BI4Kopucraru Br4roAy ei4 ni4crpoqeHoro rroAarKoBoro aKrr4By uonuicrro
a6o qacrxoeo.

pi:nuqr, ilro niAlsrarorr,

Bi4crpo.renuft uoAaroK po3paxoByerbcs 3a noAarKoBHMLr craBKaMrr, xxi, rx ouixyerrcl,
6yaym 3acrocoByBurvrcs. n uepiogi peanisaqii niAnosiAHrx arcrnnis a6o so6on'{3aHb.. Tonapuc.reo
BIz3Hae noro.Iui ra ni4crpo.reHi no4arKrr {K Btrrparrr a6o loxil i nrlroqae n npu6yrox a6o s6urorc ga
:niruufi nepio4, olcpinr nunaAxin, Konr4 rroAarKr4 Br4HrrKarom ei,4 onepauift a6o noriit, qKi eusHalorbcrl
rrpsMo y BnacHoMy rauirali a6o ni4 o6'e4Hanru 6isuecy.
Tonapucrno BrI3Hae uoro.rHi ra ni4crpoveui no4arxu y xauirali, arrqo rroAaroK HaJrelio4Tb Ao
craneft, mi ni4o6pa)I(eHo 6esnocepe4Hbo y BnacHoMy xanirani B roMy caMoMy qu s iHruo\ay nepio;1i;:

3,7,

Ofunixoei nonimuxu u4odo iautux axmueie ma

3,7,1.

3adesneueana

3a6esne.{euug

o6lixoeyrorbct

so6oe'asaur,

r'

"

'

,i,

sriAHo MCBO 37 <3a6e:nerreHH.fl, ynronni go6on'qgaHHx ra ynroeui

AKTHBI4).

3a6esneqeuH;l Bu3Harorbcs, KoJII{ Tonapucrno Mae renepiunto:a6opronalricrr (rcprz4ra.luy aGo

KoucrpyKrunHy) nuacli4olt uuuynoi no4ii, icHye fiuonipHicm (ro6ro

6ilrrue

Nnox<rueo,, Hixc

HeMox(rI{Bo), ruo rIoraIIreHHt :o6on'qgaHHs Br4Mafarnue nu6yrrr pecypcin, xorpi eriffororb y,co6i
eKonon4i.rHi nurogu, i l,roxsa 4ocronipno ouinuru cyuy :o6on's3aHHq.

3.7.2. Bunnumu npaqieuuxam
Tonapucrno BI{3Hae KoporKocrporoni Brrwrarr4 npaqinHrzraM trK Bkrrparlrra sK
=o6ou'orlrr*1a
BldpaxyBauux 6yAr-xxoi elKe cura-{euoi cyMr{. Tonaprzcrno Br{3Ha€ ouircynany napricr.s
KoporKocrpoKoBlax BI{rIJIar npaqinuur<aM 3a ni4cyrHicrr sK sa6e3rrer{eHH.fl ni4nycror - ni4 ,1s,,
HaAaHH{ npauinuuxaMlz nocnyr, rxi :6imuyiorb ixni upana ua rraafi6yrHi eunrari{ ni4nycxurzx.

niclg

3.

7.

3. Ilenciitni so 6oa'.flsaHHfl
BiauoeilHo 4o yxpaiucbKoro 3aKoHoAaBcrna, Tonapr4crBo HapaxoBye

BHecr(r4 ua

$oir4 orlrarn

npaqi npaqinuzxie Ao lleHciftsoro Son4y. floroqni BHecKrl po3paxoByrorbcfl rK npoqeHrlri
HapaxyBaHHs Ha noroqui HapaxyBauur sapo6iruoi nlarui, raxi nnrparu ni4o6pax<arorbcrr y uepio4i;
B

tl(oMy 6yna uapaxonasi.

3.8. Iruuti sacmocoeyearui odnixoei nonimuxu, cc(o € dopevaurnu dna posyuinna cpinuucocoi'
,:, il
saimruocmi
t,'] ',';',
3,8.L foxodu ma sump(rmu
'
'. floxo4rr ra Br{TparH Br,r3Harorr,cr 3a MeroAoM HapaxyBaHHq.
Aoxia - qe s6inblrreHHt eKonoMi.rH[x suriA nporrroM o6niKoeoro nepio4y y eur;rlt4i
HaIXoAII(eHHt qI{ g6ilrueusa' xopHcuocri arrunin a6o y nvrrt.sAi 3MeHureHH.s 3o6on';r:aus,
t'']

pe3ynr,TaroM r{oro e g6ilr[reHH.fl q]Icrl4x arlranin, 3a Br.IH.flTKou:6inrureHHg, roB'.fl3anoro

yuacuurin.

:

nueciraM'iar
:

ii

loxia Bl{3Haerbct y seiti npo npu6yrKu Ta s6urxr4 3a yMoBr4 eiAnoeiAnocri eu:HaqeHHro ra
r<purepinr,r BI43HaHH[. BusHauHs AoxoAy ni46ynaernc.rr orHorracHo 3 Br{3HaHHrM g6i6meHH.q aKri.{nie
a6o grreHnrennrr so6on' fl3al:,..

'.1;

'..
/{oxia ni.q npoAaxty (fiHauconprx inctpyrr,teHrin, innecruqifiuoi nepyxouocri a6o iuurzx

aKrlrnis Br43naerbcr y npra6yrxy a6o e6urny n pa:i 3aAoBoJreHns ecix HaBeAeHux 4ali yuon:

a)

Tonapucrno nepeAano uorynqeni cyrreni prr3rrKr4 i nranaropo4n, roB'r3aHi s nracHicno
Ha SiHanconufi iucrpyMeHT, iHeecruqiftHy Hepyxotuicru a6o iurui aKTr4Br4i

6)

:a TonapucrBoM He 3aJrr{uaerl,cs ani [oAanbixa yqacrb yupannincbKoro ilepcoHany y
tfoprrli, .flKa zassv.r,af4 [oB'fl3aHa : noro4iuu-arra, ani e$emunHrafi KoHTponb 3a [poAaHHMI{
$iuaHconnnau iHcrpyueHTaMr4, insecrnllifiHoro Hepyxonricto a6o inmulvtr4 aKTI4BaMIa)

n)

cyMy AoxoAy MolIGa 4ocrouipHo oqinu'ru;

r)

finronipHo, rr{o Ao Tonapucrnauaaiitgytr erouoruiqHi nuro4H, nos'.flsaHi: ouepaqiero;

n)

Br4'rparv,

mi

6ynu a6o 6ygyrb rroHeceHi y sn'xsry s onepauielo,

Mo)r(Ha

4ocronipuo

ouiuuru.

/Ioxia niA uaAaHns rrocnyr ni4o6pancaerbcr B MoMeHT BHHr4KHeHH.a
HaAXoA)r(eHH.[
Ha

1

He3aJIe)r(Ho

siA

Aarla

Komrin i nugua.{aerbct, Br.rxoAq.{H is cryneH.f, 3aBeprrreHocri onepaqii r saAanHr nocJlyr

Aary 6anaHcy.

AraniAenlu Br43Harorr,cr AoxoAoM,

KoJrrrr BcraHoBJreHo

rlpaBo Ha orpr{MauH-s

romris.

- LIe 3MeH[reHHr exoHoN,ri.rHrzx nuriA nportrfoM o6riKosoro nepio4y y rurm4i
qpr aMoprr4sauii axrunie a6o y nurrx4i BI,rHr,rKHeHH-s 3o6oe's3anr,, pe3ynbraroM Lloro e
3MeH[IeHHfl.rrr4c"tux aKnanin, 3a Br,IHsrKoM 3MeI{[reHH.fl, roB'r3aHoro 3 Br,rfIJIaraMIr yqacHHKaM.
Burparra

nu6ylu

Burparv Bn3narorbcr y snid npo npu6yrKrr ra s6rrxu 3a yMoBr4 niAnosiAuocri
:6ilr,mennrr go6os'xganr a6o 3MeHrrIeHHs annrnis.

eusnaqer{ql.o

Ta onHoqacHo 3 BH3HaHHqM

y :niri upo npv6yrKr,r ra z6utxu, KoJrr.r Br4AarKr{ He IraAarorb
naafi6yruix er<onoMi.rnux nnrig a6o roli ra riero uiporo, sKoro rraafi6ytri eKoHonriqHi uaro4u ue
eiAnosiAarort a6o nepecrarorr niAuoniAarr{ Br{3HaHHro flK ar(THBy y sniri npo SiHaucoeufi cran.
Burpatn Herafiuo

.

Br43Harorbcx

Bn'rparr4 Brr3r{arorbcr

lr r4Hr4Karorb 3 o 6 oe' sgaHHs

6

BrErparr4, floneceni

eilnoeilHi

y sniri

npo npu6yrKr4 Ta s6urru raKo)r(

y rl4x Bt4IIaAKax, KoJII,I

eg BI,I3HaHH.fl aKTIrBy.

y sn'xrKy 3 orpr{MaFrnflM AoxoAy,

Br43narorbc.rr

y roMy xt nepio4i, rqo fi

AoxoArr.

3.8,2. Vnoeni gofoa'ngauHtr mfl aKmuqu
Toeapr4crBo He Br43Hae yruonni go6oe'ssauns n seiri npo rfiHaucosnfi c:raH Tosapl4crBa.
In$oprvrarliq flpo yMoBHe go6os'sgauHq po3npr4Baerbc.rr, qKrlo Nroxflasicrr nu6yru pecypcin, xri
Bri;rrclorr y co6i eroHoNaiqHi nuro4ra, He e siAAaJeHoro. Tonapucrno He BH3Hae yuonni aKTI{BIr.
Cruc,ra in$opnraqis npo yuonHni.i aKTI4B po3npvBaerbc.tr, KoJrH HaAxo,4)r(eHHrI eKoHoMi.IHIax enriA e
finronipHurra.

4. Ocnonni upunyrqenHr, oqinnu ra cyA)KeHHq

,,

flpra

uilroroeqi $iirauconoi:sirHocri TOB (OK (|EJIEKCI> glifiurroe orIlHKr4 ra

rrpr4rryureHHr, .f,nl Marorb BrrJrraB Ha eJreMeHTu lpinaHconoi gnirsocri, rpynryroqrrcb Ha MCO3, MCEO
Ta rnyMarrelrHrrx, pospo6renrax l(ouireroM 3 TnyMarreHb uixtHapognoi t|iHancoeoi sniTuocri. Oqinnu

6asyromcr Ha rrolepeAHboMy loceili ra isruzx @arropax, rqo 3a icHyrounx o6crasuFr
i sa pesynrraraMr.r xnux npufiMarorbct cyA)r(eHHr rrlo.4o 6araHcosoi
ngprocri aKrr4sin ra 3o6on'.s:anr. Xo.ra qi po:paxynxu 6a:yrorbcr Ha na-{eHifi y repinHuqrna
iurpopMaqii npo norouui no4ii, $ar<ru.rui pe3ynbrarr4 Molr(yrb 3perrroro ni4pisnxrucx ni4 qux
po3paxyHKin. O6nacri, 4e rari cyAlKeHH{ e oco6runo Ba}rorrrBr,rMr,r, o6nacri, rqo xapaKTepr43yrorbcfl
Br4coroaM pinuevr cKnaAHocri, ra o6racri, n mux npmry[IeHux ft pospaxyHKr4 Marorb BenraKe
3FraqeHH.r Ars niAroronru Sinaucoeoi geifirocri sa MC(03, HaseAeHi HHlKtre. fliArorosKa
, ,(liuaHconoi:eirHocri euNaarae ni4 xepinHrEurna oqisox i npunyrueHr, .ari BrrJrrrBarorb Ha
,,, ,,gi4o6paxceHr{r B gsirHocri cyu amunin i :o.6on'xsaHr i Ha po3Kpt4TT.f, iuSopvraqii upo uoreHrlifiHi
:aKl'rrBH i :o6oe's:ar{H.f, Ha Aary cKJraAanHr 6yxrarrepcbKoro 6anaHcy. I]i oqiHrcu nepio4uuuo
repefnrAarotrcx, i y pa3i no'rpe6z KopnryBaHr, rari grraisu nigo6paxylorbcs y crna4i drinanconnx
pe3ynbrarin sa nepioA, KoJrr4 rrpo Hrax crae ni4ouo.
Ta cyA)r(eHHl

BBalr(arorr,cx o6rpyuroBanurv^u

4,1. Cydweuun u4odo onepa4iit, noditt a6o y"woe zu eidcymuocmi xonxpemHux MC@3
Onepaqii, rrlo He pernaMeHrosaHi MCQ3, niacyrui.
4,2, Cydmenun u4odo cnpueednueoi eapmocmi a*mueie
OqiHxa crpaBeAnlznoi naprocri axrusie (rcpiu rr.rx, ulo aKTrlBHo o6epraromcs Ha oprani:onaHnx
Siuanconux pranxax) rpyHTyerbc{ Ha cyAxreHHsx rqoAo uepe46auyBaHr4x vrafi6yruix rpomonr4x

noroxin, icHyrouoi exonouiqnoi cvryaqii, pu3raxie, BJracrlrBrax pisuurr,r (fiualrconnnr iHcrpyueHraM,
inurnx Sar<ropin 3 BpaxyBaHHsM BI{Mor MCO3 13 <Ouiuxa crpaBeAnunoi naprocri>.

Ta

4.3. Cydxceuna uqodo z.uiru cnpueednuao'i eapmocmi (tinancoeux axmueie
Kepinuuqrno TonapNcrBa BBalKae, ulo o6lir<oni oqiuxlE Ta rrpLtllyu]eHH'i, qKi \,rarcrn crocyHor(
Ao ouinru @iuauconrax iucrpyrr,reurin, ge puHr<oni Korr4pyBaHHs He,4ocrynHi, e Krror{oBr{M A)r(epenoNr
HeBr.r3Haqenocri oqiuor, ToMy rrlo:
a) noura 3 BI{coKI4M cryrleueM fiIraonipuocri sa3uarors srdiH 3 rrJrr{HoM uacy,

ocrilrxu oqiuHu 6a:yrortcir

Ha rlpl4rlyrqeHHsx lcepinuuqrBa rqoAo niAcorxoel{x craBoK, BoJrarr4JrbHocri, suiH Ba!'r]oTHr4x t
ilf,giFt
noxa-gurarin Kpe.4l4TocrlpoMoll{Hocri rourpareHTin, Kopt4ryBaHr ni4 uac oqinxu iiicrpyvrenrin, a'rai<ctxi

cneunt|i.ruux oco6lprsocrefi onepaqifi ; ra
..'
6) enrlran sNaiHu n oqiHxax Ha aKTITBI.I, ni4o6paxceni e ssiri ripo Siualrconufi craH, a raKo)r( Ha roxoApr
(nurparv) Molr(e 6yru sHauuzira.
Buxopucr:anur pisuzx MapKerIrHfoBLIX [punyilIeHb tala6o uero4in oqiuxlr raKox Mo)r(e uaru :naqHui.r
BnJrr4B na uepea6a.ryBaHy crrpaBeAnraBy

napricrr.

.,

4.4. Cydrceunn u4odo ovixyeuaux mepmiuio ympuMysaHHn (tiruancoaux incmpymennria
KepieHrllrno TonapucrBa 3acrocoBye npo$eciftue cyAlr(eHHfl ruoAo reprr,riuin yrpr4MaHHs SiuaHconrax
iucrpyvrenrin, u1o BxoAsrb Ao clilaAy $iuanconrax arrueis. llpo(pecifiue cyAlr{eHHq 3a uHM rrr4raFrr.rs\1
rpyHryerbc.s Ha oUiuqi pra:rzxin (fiuanconoro iHcrpyuenry, ftoro npu6yrr<onocri ft luuarvriui ra it$iilx

rfaxropax..

'

.

;

4.5. Cydrcenun u4odo

toi'unrou

o3HsK zuer4iueruun axmueie

Ha xoxtuy snir:uy 4ary Toeapl{crBa rrpoBoArrrb analig ae6iropcrxoi :a6opronanocri, isruoi
4e6iropcrxol sa6opronauocri ra iHrnux rfinauconux axrueis Ha rrpeAMer HaqBHocri o:nar< ix
gner{iHenng. 36rzror ni4 sueqineHHs Bll3Haerbcs. Br4xoA.sr{u 3 BJracHofo npocfecifinoro cy.DKeur-r{.
repinuuqrea 3a :oasuuocri o6'eKrrleul4x AaHr4x, ruo ceiAqarb rrpo 3MeHrrreHHx nepeSlaLryBauux
uaft6ytrix rpolxoBplx nororin 3a AaHr{M aKTr.rBoM y pe3ynbrari olHiei a6o xilrxox no4ifi, rqo
ni46ynucr nicff
5.

Brr3HaHH.rr

$iuanconoro aKrr.rBy.

Posrpurrn iu{opuaqii utolo BrrKopncraHHs

crrpaBeAJrrdnoi

naprocri

ti i; ii! l '

,!,,,,,,.,

5.1. Merogur<r,r oqinronauuR Ta sxiaui Aani, nunopncrani Arrr cKJraAaHHs oqiuorc
crrp aB eAJrr{n oro

3a

napricrro

:

Tonapucruo sAiftcHroe BI4KrIoqHo 6esnepepnui oqinr<u c[paBernueoi naprocri ar<:rvein ra
go6os'"sgaHr, ro6ro raxi oqinxu, nxi BraMararorbcs MC@3 9 ra MC@3 13 y 3niri npo rliuaHcoeuft
c.raH
na riHeur KolxHoro ssiruoro nepio4y.
,..

,

I{nacz aKrusin ra
Mero.4r,rru ouinrosaHH.f,

3o6oB'{3aHI',

ouiuesux:a
cnpaBeAnHBoro

nric'rro
fporuoni Korurl4 Ta
na

ix eKsiezurenrn

Ilepniura ra rroAanbma ouisra
rporrroBzx xourris ra ix
ernina"nenrin sdfi cHroerbcfl 3a

MeroA
ouisrcu
(puHxonnfi,
AoxiAnIafi,
nrzrnarrrrzff\

Bxilni lani

Pr'tHnonufi

O@iqifiHi rcypcu HBV

Ioxi4nafi

Kourpar<rui yuonu,

cnpaBeAnr{noro napr:icrro, qKa

4opinHrce ix souina-rrrnifi
oqnrnnmi

flepniura ra rroAanbrrra oqiHra
4e6iropcrr<oi :a6oproeaHocri

{e6iropcrxa
sa6opronanicrr'

finoeipnicrr
norarrrenHr, ovirynaHi
sxiaHi rpouroni noroKr,r

:Aifi curcerbcfl, 3a cnpaBeAnuBolo
napricrrc, xra 4opinHroe naprocri
rrofa[reHH.fl, ro6ro cyui

ouirynanux KoHTpaKTHrrx
fporxoBr4x noroxie Ha Aary
nrri rrnrz

llepnicHa ra rroAanbrxa oqinra
rroroqHr{x go6os
aHr
"rg
sAificurcerbcr 3a napricuo
flofalxeHHs

lloroqHi
3o6os'rlgaHHs

Brarpauruit

Konrparuri yltonu,
ftuonipHicrr
nofa[rer{Hr, ouirynani
eraxiAHi rpouroni
TTTTTr\I{LI

6.

Posnpuru inQopMarlii, rqo niATBeppKye crarri,

Arrali: crarefi

rroAaHi y SiuaucoBnx 3BiTax.

{iuancouoi:nirnocri

't

''

Cupanennuna napricrb - cyMa, 3a {Koro Mo}rma o6N{inqua aKTr{B a6o noracuru go6oe'q3aHHtl B
onepaqii rraix o6isHaHI4MI,I, sallixaereHr4v'vra He3aJIelKHI4MI4 croponaMlr.
Cyrlenicrr, - npoilycK a6o nrarpuBreHH.fl crarefi € cyrreBr4M, rKIrIo BoHI{ Mo)Kyrr (orpevro uu n
cyKyrrHocri) nrrnanaru Ha eKoHonriqni pirueHHx, rxi npnfirr,ralorb Kopl{crynaui na ourosi SiHaHconoi
seirHocri. Cyrreuicm 3aJrero{Tb nig poenaipy ra xapaKTepy npo[ycKy qu BI4KpI4BJIeHI{I, tqo
,...
orrlHrocrbcrr 3a r(or{Kperr{Hx o6ctasuH. BngHaqam,I{I4M Mo)I(e 6ytu xrc po:nrip a6o xaparrep crar"ti, ran

i noemrannx clatefi.
AKrIznu, 3o6on'.s:auHq ra wtac:uvrit ranirar - ue eneMeHrz, nr<i 6e:nocepe4nso nog'qsasi s
ouiHnoro $iuauconoro craHy.
t ArruBrr - pecypcr4 r(oHTpomoeaHi uignpraentcrBoM y pe:yrsrari MIlHynL{x noAifi, ni4 xroro
ouiryrorrcf HaAXoAlr(enHs Naafi6ynrix eronoMi.rHnx nuriA Ao rorranasii.
3o6os'flsaHHq - Telepiruns sa6opronaHicrr ni4npuenacrBa, rrKa Br4HrdKae sHacriAox noaifi i
rofa[reHHr lroi, :a ovixynauurrM, cilpnrrnnum, nu6yru pecypcin i: ni4npueMcrBa, rorpi nrilrcrcrr y
co6i ruafi6y'rsi eronouiqui nuroAu.
Blacsufi xaniral - rle 3aJrlrmKoBa rracrKa B aKTr,rBax nignpueucrsa nicr.fl Br4paxyBaHuq scix fioro
I

3O0OB fl3alrb.

MCO3 ra I{arcasoir,t
no ui4npueMcrBy <llpo o6nirony norirzxy ra opraui:arliro 6yxranrepcbKoro o6niry> eia 02.01 .2020
poxy Nrl-liO.
/{o $oprrara J\b 1 <Eanauc (3nir npo cpinanconufi cran)>>, rporrroM por(y KoprrfyBaHHr ra:rr,tinu
O6nir<oea no.nirura s KoranaHii perJraMeHryerbcq 3aKoHoAascrBoM Yxpainu,

IIC BHOCHJ]IZCb.

Bilorraocri nzrcrageui y pospisi o6opornr.rx ar<rzsie.
OrliHrcy 6arallcosoi naprocri arcrraeis ra go6on'q:aHr g.qificHeHo 3a cnpaBeAnr4norc co6inapricrrc.

,{lr

no4aHnxy 6wnuci slificHeHo po3Me)KyBaHH.rr arruein ra:o6on'qgaub Ha noro-{Hi (o6oporui)
ra AoBfocrpoxoei (neo6oporui) ni4noniluo lo Br4Mof MCEO 1 <llolansl cfiHauconux snirin>, l{o
rloror{I{Hx arrunin ra so6os'sgaHs niAueceHo cyMrr, rqo ouixyrorrcr Ao ni4ruxo4ynauua a6o
lorarrreuHfl rrpormoM 12 rr,ricgqie nir Aaru 6anaucy.
6.1.

Crarri

Fa"rraucy (3niry upo {inanconufi cran)

6.1.1. HeuoroqHi ar<rr,rsu
Crasont sa 31.12.2020 p. Henoro.Iui (neo6opo:rui) axrunu Ha6arauc,i Tonapucrna cKraglarcfbcn 3
ueuarepialbul{x aKTI4Bie, ocuoeuux:aco6in, HesaBeprleriux raniraJrbHr4x ra rfiHancosnx iueec.l-}iqiii.
6.1,2. H enarepiafl sHi axru su
Henrarepianrni axrrsll BpaxoBylorscs i nilo6palKarorbc-f, y @iHaHconifr gnirHocri sriluo MCEO
3 8 <Heuarepia:mni aKTr4Br4)).
HeuarepialbHlrMl4 aKTITBaMIT Bl{3Harorbcs KoHTponronaui cycnimcrnoM HeMoHerapui aKTkrBLl,
sxi ue Malorb naarepialruoi (popun, Moxyrb 6yru i4euru(finonaHi oxpenro nia nianpueucrna i
Bl4Kopl{croBylorbct nilupneucrBoM nporqronr nepio4y 6inrure 1 poxy (a6o on"epaqiftnoro qzxny) 4,r;r
HaAaHHr $iuanconux nocJryr, n alrrriuicrparnBHr4x qinqx a6o uepe,{a.{i n opeugy iuuruu oco6av.
3aruurKosa napricrr HenaarepianbHr4x aKrr.rBis crauol4 na 31.12.2020 p. cKnarae 5314 ruc.rprr.
y roMy .{ucri llporpana Kpe4ururail MoAyln.
, i i.. .
6.1.3. He:anepureui raniralrui innecruqii
'::
:ij
y cr<laAi Hesanepureuux raninamnrzx innecruuifi ni4o6paxeHa napricm npn46aunn
ueo6oporuvxra nelrarepia-nrHrax aKrHsin.
r ,
3aluumona naprict Hesanepruenux raniralrHux iHeecrraqifi na37.12,2020 p. cxnaaae 1430
.

,

Trzc.fpH.

6,1,4, Ocuonni :aco6u
OcHoeHi saco6u Tonapucrna BpaxoByrorbcr eiAnoniffro
Ocnosui zaco6u- ue uarepianrui o6'exu4, lrlo:

a)

yTpr4MyroTb

agviuicrpau4BHr{x rlirefi

1,

AJrfi

Br{KOpt4CTaHHtr rrpr4

ao MCEO 16 <Ocuoeni :aco6ili

HaAanHi SiuaHconnx nocJryf, a6o

AJIfl

;

6) nraxopucroByBarl4Myrb, :a ouixynaHHrM, rrporsroM oAHoro pony ra napricrro

Oi:rsrLrc

20000rpH.
OcHosHi gaco6u roBapl4 crBa BpaxoByrorbc.s no o6'eKTaxo BKrroqalom 10 rur. noyr6yxin.

Aruoprusaqi.s ocHosHux :aco6ie Toeapucrna HapaxoByerbcs nprnroniuifiHuu Me'roAorvr 3
. 3aluurxona napricls

Bl4Kopl4craHuxnr repruiHin xopucnoro BI{KopI{craHH.s o6'exra ocHoBHr4x saco6is
craHoM ua 31 .12.2020 p. cKnaAae 84 ruc. rpu.

6.1.4.[e6iropcbKa ra6opronauicrr
[e6iropcrxy sa6opronauicm BI43Harorb aKTLrBoM, qKrrlo icuye finronipnicrb orpuMaHrrt
xollnauiero ruafi6yrnix exouo\ai.{Hl{x BIrroA TaMo}r(e 6yua 4ocronipuo Br{3HaqeHa ii cyrvra. le6i.ropcsxa
:a6opronauicrr oqiuroerncs 3a crrpaBeAJruBoro napricrro. KoMnalris nepefnsrae Ae6iropcrr<y
sabopronauicr:r lra 3MeHIIreHHs Kopucuocri na xoNny sniruy 4ary. -flxrqo icuye cni4.renHt 3MeHrllel1j:1i{
Kopl{cuocri, napricrl 4e6iropcrxoi sa6oproeaHocri 3MeHrrryerr,cfl, Ha cyMH pe3epBy Ha rioKpr4l-'frl
,6urKie ni4 :uenrueuHs Kopl{cnocri. Bugna.{eHn.f, cyMr.r pe3epBy ni46ynaerrcfl Ha ocHoei aHari:y
ae6iropin ra ni4o6paxae cyMy, sKa Ha AyMKy xepinuuqrBa, AocrarHs Anfl roKpr4TTs noHeceHr4.x
:6urxis. V pa:i saaiuu crpaBeAnl,Inoi naprocri 4e6iropcrxoi sa6opronalrocri, ulo Mae rr,ricue ua:ni.r'uy
Aary, raK sNaiuu Bl43HaIorbcx y cxna4i nprz6yrxy (s6urxy). [e6iropcrxa sa6oprosauicrr ni4o6paxeua
n cylri ouirynauoro orpr4MaHHf,.
fle6iropctxa :a6opronanicts cKnaAaerbcs : 4e6iropcr,noi :a6opronanocri 3a BrlAa$HMr4
aBaHcaMI4, 3 HapaxoBaulrx AoxoAin ra iuuroi noro.rHoi 4e6iropcrrcoi sa6opronanocri.
fie6iropcrra :a6oproeaHicrn 3a BvrAaHr4Mr4 aBaucaMrr rrocrarraJrbHr.rr(aM rrocryf craHoM r]a
31.12.2020 p. cKnaAa€ 3040 rvc.rpu, [e6iropcbKa sa6opronauicrr, sa po3paxyHKaMr4 3 6ioaxrgr.t2,14
craHoM Ha 31.12.2020 p. cKnalae 14 ruc.rpH. [e6iropcrr<a sa6oprosaHicrn 3 HapaxoBaHr* aoronip ou

,i

r(oporKocrpoKoBuMr4 AoroBopaMz rro3l4K craHoM Ha 31 .12.2020p. cKnaAa€: 15651 rl4c. rpH f.ytu
cKnaAaerbcx i: po:paxynKis ga HapaxoBaHr4Mr{ AoxoAaMI,I 3a KoporKocrpoKoBLIMI,I AoroBopaMn IIo3I{I(
3a Br4paxyBaFrHrM cyMI4 pe3epny cynlHinuux 6oprin)

'
ira

Iunra nororrHa Ae6iropctna:a6opronanicm sa KoporKocrpoKoBl{Mlr /{oroBopaMl{ IIo3I4K craHoM
3I.12.2020 p. cKnaAae 17991 rr4c. rpu. (cyrraa crura,qaerbcs is sa6opronauocr:i 3a

iioporxocrpor(oBr4Mr4 AofoBopaMr4 rro3r4K sa

riroN{ ra KoNaicisMu 3a

BI{paxyBaHH.f,M cyMI{ pe3epBy

cyvuiauux 6oprin)
6.

1.5.

Ipouroni Korrrrrr

fpouroei Korrrru cKnaAarou,cq 3 rpouroeux xoilrie n 6aHxax ra rporroBr{x routrie n 4oposi.
CturoM Ha 31.12.2020 p. cyMa rporroBr,rx r<omrin s 6aHKax cKnaAa€ 1616 ruc rpH., B aoposiii
/.y /) Tuc rp}r.
6. 1.6.Bnacnnfi nanira.u
Craryrnrafi rauiral Konananii c$oprraonauo BHecKaM[ V.{acHnxin TonapucrBa BI{KJIIor{Ho y
rpouronifi rfopui. Posnip craryrHofo rcanirary:a$ixconaHo n Craryri Koruuanii. Craryruufi naniran
Moxe :6ilurrynar:acfl. 3a paxyHon npa6yrxy eiA rocnoAapcrroi Aismnocri T.onapucrna, a raKox 3a
liaxynon AoAarKoBHx nnecrie fioro yuacuurie.
'' Pesepnunfi raniral $opuyer:rcr 3a paxyHoK Hepoeno4ineHoro npu6yrxy sa piureHHxn
3ara-nrnux s6opin 3acHoBHr.rrin (Vuacnurcin) ra nilnoeiAno 4o Craryry Konrnanii.
Pe:epnHnfi ranirar Itounanii crBoproerbcr y po3Mipi ne MeHrrre 25o/o craryruoro raniraly
Konrnasii i npnsnaua€Tbcr Anrr noKprrrr.fl Br{Tpar, [oB'r3aHrax g ei.q[IKoAyBaHHtu a6nrrir, .Ta
3arrJraHoBaHux Br4Tpar. PesepnHrafi raniran Qoprrryemcr rrrJrflxoM rqopiunux ni4paxynaHr y posrraipi ne
MeHrrre 5o/o cyxtvt ulopiunoro npu6yrr<y Kovrnauii Ao AocrfHeHH.fl Bl43HaqeHoro po:ruripy, V rnirHol,ry
poui eiapaxyBaHHr Ao pe3epBHoro xanitaly cKnanl4 213 ruc.rpn..
3ararrna cyMa BnacHoro xanira-ny rounanii ua 31,I2.2020p. craHoelaru 31 299 ruc. rpu.
';,. Craryruuil raniral - 29 900 rr{c. rpH. craHoM na 31.12.2020 poKy. Craryrnufi raniral
.q$opuonano noeHicrro. HeposnoAineur,rfi npn6yron -749 rl{c. rpH. craHoM lua31.12.2020 pory.
6.1,7, 3 o 6on t sr aHHq, KpeArrrop cr'Ka r a6 opron anicrs
I(pe4rzropcrrca:adoproeaHicm ni4o6paxyerbcrr ea co6inapricrro, rKa e crpaBeAnl,IBoro napricrro
KoMneHcarlii, lra ruae 6yru nepeAaHa n rr,rafi6yruboMy 3a orpnuaui ToBapI4, po6oru, rocnyru.

i

ii

r

Koporr(ocrpor(oBa KpeAr4Topcbr(a :a6opronauic:rr ga roBapr4, po6oru, rrocnyfri craHoM Ha
31.12.2020 p. cKnaAae 705 rmc. rpH. Inura KpeArrropcrrca ra6oprosaHicm 3a roBapl{, po6orn, nocnyfn
craHoM sa 31.12.2020p. cKna,4ae 16 090 rrrc. fpH.
Iuura r<pe4lrropcbKa sa6opronauicm sa po3paxyHKaMr4 3 6roAxterou ( y rorvry .rucri 3 roAarKy Ha
npu6yror< ) cranou Ha 31 .12.2020 p. cKnaAae 9 rnc. rpu.
.ir'{}

tl

6.2. 3uir npo tlinanconi peryrr,rarrr (3nir npo cynyruufi loxia)
i1 Bci ctarri AoxoAis i rurpar, nusHaui y :nirHux nepio4ax BrJrrorreHo Ao cKnaAy 3niry npo
(liHancoei pe3yrrbrarrz (3nir npo cyrynHuft aoxia).
Barparn ni4o6pax<arorbcq n 6yxrarrepcbr(oMy o6nixy oAHorracHo gi guenureHHqM aKTuBis a6o
s6irbxreHHrrr\4 :o6oB'rnanr. BurparaMz seirHoro nepio4y Br{3Harorbcs a6o 3MeHrrreFrHs aKrusie a6o
:6imnesnq 3o6oe'[:aHb, rrIO rpr4BoAr4Tb Ao 3MeHueHHr BJracHoro ranirany xouuauii, 3a yMoBr4, u]o
fui ezrparn Mo)r(yrb 6yrn 4oc:ronipuo ouinesi.

Bnrparauz

Blr3Harorbcfl. Bnrparr4 rreBHoro

uepio4y oAHoqacHo 3

BH3HaHHflM

AoxoAy,

r:lr

orpr4MaHHr .f,Kofo noHH sAifi cHeui.

oqinra AoxoAy Mox(e 6yru 4ocronipno Br43HarreHa, AoxoA y 3niri upo $iuaHconi
pe3ynbrarrr ni4o6paxcaerbcrr B MoM€HT HaAXoAlr(eHHr aKTr4By a6o norauresn.s so6oB'.a3aHHfl, nKi
&pu:soA.[rr Ao g6inrureHH.s BracHoro xaniraly ni4npuenrc:rna.
' 3a yuonu, rqo ouinra Brrrpar noxre 6yru
4ocronipno Bpr3Harreua, BrTparkr nigo6paxcarorbcq y
3niri npo $iuauconi pe3yJrbrarr4 B MoMeHr yu6yr-rx ar(TriBy a6o s6imrueHus so6oe'q3aHHr.
3a yMoBr4, rqo

'

.{oxogz i nutparu sa3sla.{afi BpaxoByrorr,cfl 3a [pr.rHur4noM HapaxyBaHH.f, 3areruo nig cryrenr
3aBepureHocri roHrpernol onepaqii, rtt<a oqinroerrcs sx cuineiAHoureHHr $anruuHo HaAaHofo o6clry
nocJryr i saranruoro o6crry nocJryr, sxi rraarorr 6ytu nagaui.
Korr4naHi[ orptlMye AoxoALI y nurux4i HapaxoBaHr4x rrporleHrin ra xouicifi 3a HaAaHHs rcol.rrrie y
rIo3I4Ky, y roMy .rlacri Ha yMoBax $iuanconoro KpeAr.rry. Aoxi4 Tonapncrna siA HaAaHHrr lpolroBr.ix
rorurin y no3l4Ky, B ToMy .{Iacri Ha yMoBax lpiuauconoro KpeAr{Ty Blr3Haerr,cs lLloAeHHo, Br{xoArll4 3
posnripy BlaHaropoAu, o6yuouenoi AoI'oBopoM. llp" rlboMy, AeHb Br4Aaqi sapaxonyerbc.s y crpor(
HapaxyBaHH.rr, a.{eHb flofarrreHHs

-

He 3apaxoByeTbc{

Crarrs

Koa

3naqenHrr

)nepaqifini loxoAz

2r20

316 336

A.4uiHicrparunui nzrparu

2130

16 824

Burpa:rra ua

r6yr

2ts0

23 21

5

21 80

--_llliill
216 158

2195

r39

Hrrrl QIHaHCOB1 AOXOAH

2220

39

nmi Aoxonl

2240

Hrrrl BrrTpaTr4

2270

DiHancoeuft pesylrrar Ao ono,4arKyBaHHt

2290

178

3urparn (aoxia;

2300

32

Hrrrl oleparllr4Hl BrrTpaTI,r

Dinancoerfi

pe:yllrar ni4 onepaqiftsoi 4ixnrnoc:ri

npr.r6yror<

3

rrorarKy na npu6yrox

lucrufr. QiHaHconufi pe:yntrar
npra6yrox
2350
14f6
7. flolarorc na npudyror<
floAarox na npu6yroK npeAcraueHzft cyMoro noroqHofo noAarKy ua npu6yroK Ao crrJrary.
floAaror na upu6yrox oS.racreHo eirnoeiruro Ao 3axoHin, xri n 4aHufr'aac Airors n Vr<paini. Cyua
rlorotlHoro rloAarKy Ao crIJIarLI po3paxoBaHa nil cyMrr oloAarKoByBaHoro npu6yrry :a pirc.
3o6oe'tsaHHs KoNanaHii sa noroqHuM norarKoM po3paxoByerbcs 3 Br4Kopr4craHHrM craBox rroAarx){"r
sxi e -{p{rTur.uz a6o ua6ytu -{raHHocri na snirHy 4ary.
Pi'{uafi .qoxi.q Korrananii sa 2020 pix anx qinefi orroAarKyBaHHtr Br.rsHar{eHo ,u ,rpuu"nu*r'
6yxralrepcbKoro o6nircy 3 Kopl4ryBaHHxla $iuaHcoBoro pe3ynbrary Ao onoAarKyBar{Hr Ha uo4a-moni
pisurzqi, sl4sua'{eHi eiAuosilHo Ao noJlo}Kenr [IKV. Burparn 3 noAarKy na upu6yroK craHoBJrrrrb 32,

fPH'
8. 3nir rpo pyx rporroBrrx

THc'

rcourrin

,

.,
:

3nir rporuonilx xounin 2a2020 pix crraleno 3a Br.rMoranryr MCEO 7 sanpqMr4M MeroAoM, :ri4uo
3 {KI4M po3KpklBaemcr in$opuaqix rrpo ocHoBsi xracu BaJroBr4x HaAXoA]r(eHb rporrroBgx rcoullin .,ru
BaJIoBLIX BITIIJIaT fpoIxoBI,IX xorurie Ha Her"ro-ocnoni. V seiri ni,Uo6pax<enufi pyx fpomoBux xonrin nil
onepaqifinoi, innecrnuiftHoi ra SiuaHconoi gixnrHocri KounaHii.
8.1 Pyx xorurie y pe3yJrr,Tari ouepaqifiuoiAis.ntuocri
OnepallifiHa 4ixriruicrr ilotltrae B orpr.rMaHHi npu6yrxy Bil ssu.rafiuoi aiqmsocri. Hucrnit.,
pyx norurin ni4 ouepaqifinoi Aisnrnocri - -5j7 rr4c. rpH.

"

8.2. Pyx rcorurin y p$yJrbrari

innecruqifinoi4in.rrr,Hocri

,,

,.

Iunecruqifrsa lisnrsicrb - ue qirecupauoBauo sAificHroeanrafi upoqec $oprrayeann.s ueo6xirrrlrx
iHeecruuifiHux pecypcin, g6araHcosaHufi nignoni4rio Ao o6pannx napauerpin innecruuiiilr.oi'
nporpaMlz (iunecrrzqifiHoro nopr$em) ua ocuoni nu6opy e$enrnnnrax o6'exrin iHeecrynanFrrr r4
:a6esneqeuHr ix peanisaqii.
rlucruir. pyx r<ourrin ni4 iHnecrrzqifiuoi
Aisrmnocri - - r 670 rrrc. rpn.

'8.3 Pyx rcorurin

'

y pe3yJu,Tari {rinaHconoi Aisrnsocri

Aisltnicm - ue

HaAXoArrteHH.[ r{Lr BltKopucraHH.f,

rounin, tuo

ManH Naicqe s
pe:ynmari lrotroBHeHHr BnacHofo raniraly, enricii uisHHx nanepie, BI4KyrIy BJIaoHHX aItqifi, BLITIJIaTa
Llncruit pyx rourrin ei"4
4nsiAeHAie, nofarrreHnq so6os'.s3aHb 3a 6opronnuu uiHHuruu nanepaMl{.

OinaHcoBa

$inanconoi AirlmHocri - 195 rvc. fpu.
9. 3nir rpo BJIacHnfi xaniran
CraryrHufi rcanira"u craHoBllrb 29 900 ruc. rpH.
Craryrnuft ranirar cnra.renuft y cyui 29 900 rl{c. fpH. noeHicfio
O6nix Hepo:no4ineHoro npu6yrrcy sAiftcHroerscq siAuoni4no 4o qI{HHoro 3aI(oHoAaBcrBa.
Hepo:noginenufi npu6yrox cranoM na3I.12.2020p. crauoeurr J49 rl{c. rpH.
,.,:. 3ararrna cyMa Bnacnoro rcanirirny KoMnanii cranoekrrb Ha 31.12.2020p. 31 299 ruc. rpu.
'VnpaeninH.fl Kaniranona Kounanii cnpxrr,ronaHo Ha Aoc{rHeHHfl HacryrrHrrx qinefi: AorpuMaHHt BI{Mof
Ao rani:raly, BcraHoBneHr,rx perymropor,r, i :a6e3rreqeHHr :Aaruocri Korrananii SyHrqionyBarl4 B
sKocri 6e:uepepnuo Airoqoro nignprzeucrna. I(orranasir BBalKae, ulo 3araJlbHa cylta rauiTary,
ynpanniHnfl rKr.rM sAificHroemcr,4opinnroe cyrrai ranirany, ni4o6parrenoro B 6ananci.
i
10.fiorpunraHHrr BrrMor MCEO 29 "(DiuaHcona ssirnicrr n yMoBax rinepiH{rntluiit'
MouerapHi crarri (ae6iropcrra sa6opronanicrn, Kpe,4r.rropcma sa6opronaHictr, rpononi
Kotrrrn ra ix erninaneurra) - Ha 6y4r-flKy oKpeMo B3rry aary siao6paxarorb cBolo rororrHy
rroKynHy napricrr Ha uro Aary, ToMy HeMae neo6xi.4nocri n ropuryeaHHi BeJII4qI4HI4 HatBHIrx
MoHerapHr.rx crarefi Ha Aary garin.reHHs gniuroro nepio4y.
3 ornxgy Ha Koporr(ocrporconicrs 6imurocri $iHanconnx iHcrpyuesrin ltonnanii, Hero sriAHo
,gacrepex<eHH.s Apyrofo peqeHHx n. 3 MCBO 29 ("Heo6xiAnicrr ilepepaxoByBarl4 SiuaHconi :nirz
sriftro 3 ur4M CrangaproM e rrr4raHHrM cy.4)KeHHr") nprafiHmo pirneHHt yrpl4MarIac.s niA inlercauii.
11.

Indopnrauifi sa cerMeHTaMIt

Itonananis He po3Kpl{nae iu(foprvraqiro sa cefMeHTaMra, ocrinsxll BoHa He BlAnoBrAae BHMofaM
'i4!i
tsrr3lrar{eHr4u MC@3 8 <Ouepaqifini cernaeHTpr)), x{o Malorb po3KpHBarI{ TaKy iu$opruaqiro.
12. Onepaqii : non'q3aHrrMH cropoHaMlr
Oneparlii 3 noB'r3asr,rMrr cropoHaMrr Br,r3Haqalorbcfl i nigo6paxalorbcs y SiHaHconift seifi{ocri
Tonapucrna eilnosiAuo. Ao MCEO 24 <Posxpuru inSoprntaqii npo sn'r:ani croponu), a raKo)It
eiAnosiAHo Ao HopM noAarl(oBoro 3aKoHoAaBcrBa Ynpaiuu.
flos"rgaHoro cropoHolo e yqasHur - TOB (nnOIZA KOM|IAHI>. llpourow2020 pony o6cxr
'bnepaqifi cKna.4a€ 2 136 TIzc.rpH.
lHrrrux IroB'rr3aHrrx cToplH HeMae.
Toeapncrno upufiuae norirzxy ngaelaosiAnocran ig nos'.fl3aHr,rNru oco6airau 6eg cnerliaru,Horo
qiHoyrnopeunx. Oneparlii is noB'.f,3anr4Mr,r oco6arrara ni4o6paxteni Br4rolrcqHo 3a npunqunoM
(crrpaBeAnunoi naprocri> na uiAcrani 4oronopin 3 BpaxyBanHxu iurepecis o6ox cropilr no snnqafiHl.T*
uinax.
13. Ili.ni ra no.rriruKu yrrpaBJrinHn SiHaHcoBrrMrr pr{3uKaMrr

itepinnuqrno TonapucrBa Br{3Hae, ruo Aismuicrr TOB (OK (fllJIEI(CI> roB'q3aHa 3 pr43rar(aM}r
i napricrr qlrcrr4x arcrtanis y uecra6inbHoMy pIrHKoBoMy cepeAoBraui vtoxte cyrreBo sN4iFlurucr
yuacri4or< BrrnraBy cy6'exrraenux qrrHHr4Kie ta o6'erTr4BHr.rx uraHnurin, nipori4uicrl i nanpnraor
enruny rKr4x 3a3AaJreri4r rouno nepe46aur.rrr.r HeMolr(Jrr4Bo. ,{o rar<ux pu:nrcin nigneceuo rpe4r.rnrnfi,
l.

pr4Hr(oBHH,
Orrepaurr4H[r4, ropll4r4rlllldr\ cTpaTeflr{Hwu pkr3vrKr4, pr{3raK penyTarlll Ta pr43r{r( nlKBlAHocTl.

Pusxonnfi pH3r{K BKrroqae sanrcrnrafi pr{3r,rr, ni4corxonufi pnenr ra inruufi qinosvfi pn3r'rK.
Ynpanninns. pklsnKaMn r<epinnrarlTBoM Tonapucrna sAiftcHroerbcs sa ocnoni posynainnx npr4rrr4u
lrr4Hr4KHeHH fl. pu3r4Ky, rinrr<icnoi orliHxu ftoro ruoxrr{Boro BrrnHBy na napricrb r{HcrHX arrueie ra
3acrocyBar{nx iHcrpyvreHrapirc qoAo ft oro noM'sKrrreHHr.
OneparlifiHwfr, pttzux KoHTponrcerbcq rrepe3 BAocKoHaJreHHq npoqeAyp crqrHeHHq Ae6iropcmoi
'la6oDroeaHocri.

IOpu4uunufr puzux KoHTponloerbc.s rurrxoM 3acrocyBaHH.rr rlrrroBr.rx Sopr yroA 3 rurieuranan
Tonapncrna 3 Merolo $oprraanisauii ra yHr4KHeHH.s cnryaryifi., ari nroxcyrs noripruuru nocauiro
Tonapucrna y niguocuHax s xrieHTaMlr.
Crpareriunnfi pLI3I4I( uiuivri:yeuca rrrJrsxoM rqopiuuoro repeuqAy 'ra KoprrfyBaHHrr
crpareriuHofo nnaHy Tonapncrna 3 ypaxyBaHH.flM Mar(poeKoHoMi.rHoi caryaqii n xpaiui.
Pugux penyrauii KoHrpoJlroerbct B npoqeci rrocrifiHoro uouiropuury 3MI, orliuxu ix nn.run1,
na noneAinny xnienrin TonapucrBa ra cBoeqacHlrx noniAolrJreHb no3uqii TonapucrBa Ao xrieHris.
Itpiu roro, [poBorl4Tbcx uoniroplrHr prlHKoeoi noguqii Tonapzcrna uoAo nopr(f enin :a6opronaHocri
$i:uuurax ra ropr,rAurruux oci6, pefirunry npocrpor{enoi :a6oprosaHocri.
Pusutt riKeiAuocri euuuKae rpla Hey3ro4xceHocri repvriHin rroBepr{eHHr po:uiqeuux pecypcin
Ta BI4KoHauHq so6oe'fl3aHb Tonapncrna nepeA KpeAr4Topauu. Pusor< :rixsiAHocri xourporrroerbur
IIrtIflxoM yKnareHHs AoBrocrpol(oBux yroA Ans 3anyr{eHHs xorurin i:6inrureunx crpoxin rroBepHeHr-is
n03r4KoBoro ranirary.
Crauom Ha 31 rpyAHt 2020 poxy, BpaxoByrorru cKnaA aKrfisin :ra 3o6os's3aHb, AJr.s Tonapzcrea
rpe4uruzfi pr43HK e safi6inrru cyrreBnM.
Kpe4Iauruft pI{3IrK - pI43I{K Toro, qo oAHa cropoHa KoHTpaKTy npo $inancosufi iucrpyuern ue
3Moll(e BHKoHaTI,I 3o6os'.sgauux i qe 6yae npnvr.rHoro Br.rHraKHeHHx $iHauconoro s6arry inuoi
cropoHl,I. Kpe4Iaruufi pI43IrK rIpI,ITaMaHHufi rarulr (pinanconulr iucrpyrueHTaM, sr noroqHi ra
iil..i ;'
Aenosurui paxyHKrr n 6aHKax, o6nirarrii ra 4e6iropcl,ra sa6oprosaHicrn.
OcrosHlara MeroAoM ouinrv KpeAr4THr.rx pu:r,rxie xepinHuqreolr Tonapxcrna e oujnxa
Kpell'IToclIpoMoll(Hoc:ri xonrpareHtin, An.fl qoro BHKopHcroByrorbc-{ rpe4urHi peftruura ra 6yAr,-lua
iurua 4ocryuHa iu$opMarlis rIIoAo ix cnpovorrHocri Br4KoHyBarn 6oproni go6os'ssaHH.s.
OcHoguIaNaI{ MeroAaMz ynpanninHfl KpeAr4THr.rMr.r pu3rrKarrau Tonap?rcrBa e:

-

14.

IIoIIepeAus oqiuxa SiuaHconoro craHy cropoHrr nrafi6yrusoro KoHTpaKry;
eKcneprna orlinr<a (piuauconrax iHcrpyrrleurin.

BHyrpiruuifi

'

,

^yaur

BiauoeilHo.qo qI,IHHoro 3aKoHoAaBcrBa n Toeapucrni crnopeHa cryx6a nuyrpiruuroro ayrHry
(r<oHrponro), 4ianruicrr
pel'JlaMeHTyerbcfi <floro>rcenH.f,M rrpo cny>x6y nuyrpiurusoro ayArr:D/
"sKoi

(xoHrponro)>.

r"i,.

,,

Buyrpiuruift ayanr'(xourpom), sK cr.rcreMa KoHTpoJrro :a ligruuicmo TonapucrBa Mae ua rvq'r'i
oqiHrcy ra Bro cKo HaJreHH.rr crrcreMr,r nuyrpiruurof o KoHTpomo Tonapucrna.
Cnyxt6a nnyrpinruroro ayAl{ry (xoHrponro) 6epe yqacrb B y.4ocKoHanesHi cucrenau ynpan:riHH-rr
pIr3I4KaMLI, nHyrpimuloro KoHTpolto i ropnoparr.rBHofo ynpanniuu"f, 3 Meroro sa6esneqeHHq:
- eSemznnocri npoqecy yupaeniHHs pr.r3nKaMrz;
- ua.qifiuocri, a4exnarHocri ra e$er<runHocri cr4creMr,r nuyrpiururoro KoHTponrc;
- e{errunuoro Koprroparr4Bnoro ynpanniuux;
- rroBHorr.r ra 4ocronipuocri QiuaHconoi i yupanniHcrxoi iu$oprnlarlii;
,

- Aorpr.rMaHux TonapucrBoM Bl{Mor 3aKoHoAaBcrea VrpaiHra.

flotii

nic.ng snirHoiAaru
flogii, sri 6 ltorrlr BrInI4Hyru ua QiuaHcoeufi craH, pe3ynbrarr.r Aismnocri Ta pyx xorurie I{ovnarrii
rvrixc Aaroro 6ataucy i Aaroro 3arBepAlKennx rcepinurrrlTBoM
$iuaHconoi:nirHocri, ni4roron:reuoi rol
onpunloAHeHHr He ni46yna-nocx.
16. 3arnepAxeHHq Siuanconoi ssirHocri
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення Учасника №15
ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ»
від «15» грудня 2020 року

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
(Cashinsky)

м. КИЇВ – 2020 року

1.1.

1.2.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (Свідоцтво Нацкомфінпослуг
про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 917 від 11.07.2017 року) (надалі за текстом іменується
– «Правила» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (надалі за текстом іменується –
«Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у позику на придбання товарів/робіт/послуг.
Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав
споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних
даних», Закону України «Про споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів щодо
регулювання ринків фінансових послуг.

2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
Для цілей цих Правил, нижченаведені поняття та терміни тлумачяться наступним чином:
Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи, яка емітована
банківською установою України.
Графік платежів – невід'ємна частина Договору позики, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі
суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміну платежу.
Дата укладання договору позики – дата підписання Договору позики.
Договір позики (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) – договір між Товариством та
Позичальником, в якому визначені основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення
позики Позичальником.
Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів/комісії за користування
позикою, пені за прострочені зобов’язання.
Заявка – заповнений на сайті Товариства документ, який містить інформацію щодо наміру фізичної особи
отримати позику.
Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір позики з Товариством на умовах даних Правил
шляхом приєднання до них.
Електронний договір – домовленість Заявника та Позичальника, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітній або
цифровій або алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, та
надсилаються Товариству.
Ліміт суми позики – грошові кошти у встановленому розмірі, які Товариство одноразово може надати в
позику на умовах, визначених Договором та Правилами.
Логін Особистого кабінету – комбінація символів/букв/цифр та використовується ним для доступу в
Особистий кабінет. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого
кабінету.
Одноразовий ідентифікатор – алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує
Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор
Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом
направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та
додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника.
Особистий кабінет – частина Сайту Товариства, доступ до якої отримує Заявник за умови реєстрації з
використанням Логіну та Пароля Особистого кабінету. Доступ до Особистого кабінету здійснюється
Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на
Сайті товариства.
Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється
Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до
Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Пароля
Особистого кабінету.
Позика – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі
та на умовах, визначених цими Правилами та Договором позики на умовах строковості, платності та
поворотності.
Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір позики.

РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).
Сайт Товариства – //Cashinsky.com.ua
Сторони договору позики – Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.
Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.
Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ГЕЛЕКСІ» (місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46;
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 917 від 11.07.2017 р.).
Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості/Траншу/чергового
платежу за Договором позики.
Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.
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3. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
Позика надається на споживчі цілі.
Максимальна сума позики затверджується внутрішніми документами Товариства.
Кожна наступна позика може бути отримана або після погашення заборгованості за попередньою
позикою, або якщо загальна заборгованість за всіма позиками позичальника не перевищує максимальну
суму позики на одного позичальника.
Сукупна вартість кожної окремої позики зазначається в Графіку платежів, який є невід’ємною
частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» ці Правила є
публічною пропозицією Товариства укласти договір позики на умовах, встановлених Товариством.
З метою отримання позики Заявник реєструється на Сайті Товариства, а також заповнює Заявку та
направляє її Товариству в електронному вигляді.
У Анкеті Заявник зобов'язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні
для прийняття Товариством рішення про надання позики.
Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Анкеті, як для
підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної в Заявці інформації, так і
для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття
рішення про надання позики.
Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий
стан Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики, до третіх осіб, які пов‘язані
з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.
Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій
документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.
На підставі даних, зазначених у Анкеті, на сайті Товариства здійснюється реєстрація Заявника та
створюється його Особистий кабінет.
Сума позики визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою
політикою з надання позик Товариства, враховуючи інформацію, зазначену Заявником в Анкеті/Заявці
та в межах встановленого Ліміту суми позики.
Рішення про надання чи відмову у наданні позики приймається Товариством на підставі обробки
персональних даних Заявника, зазначених в Анкеті/Заявці та будь-якої додаткової інформації, наданої
Заявником, чи отриманої Товариством з відкритих джерел.
Товариство приймає рішення про надання чи відмову у наданні позики в розмірі та на умовах, вказаних
Заявником в Заявці, протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Товариству,
але не пізніше трьох робочих днів з дати направлення Заявки.
Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику позику.
Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини такої відмови.
Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики чи відмову у наданні позики
через СМС-повідомлення на телефонний номер, та/або шляхом направлення електронного листа на
адресу електронної пошти, які зазначені у Анкеті/Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в
Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.
За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі
електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.
Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля
Особистого кабінету.

4.16. Заявник підписує Договір накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно п.
5 Правил, шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому
кабінеті.
4.17. Датою укладання Договору позики є дата вказана в преамбулі договору позики.
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5. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
Сторони домовилися в частині підписання Договору керуватися вимогами Закону України «Про
електронну комерцію».
Позичальник підтверджує, що алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку
отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації
у його системі та заповнення Анкети/Заявки, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому
СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Анкети/Заявки, та
яка додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника, є його електронним
підписом одноразовим ідентифікатором, використовується ним в якості його власноручного підпису та
є підтвердженням його особистості.
Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором, еквівалентними за значенням із документами в письмовій формі, підписаними
власноручно. Позичальник визнає, що використання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором в повідомленнях, переданих в рамках користування Особистим кабінетом, призводить
до юридичних наслідків, аналогічно з використанням власноручного підпису відповідно до вимог
законів.
Сторони підтверджують, що електронний Договір та всі Додатки до нього має таку саму юридичну
силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами
Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПОЗИКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
За користування позикою Позичальник сплачує Товариству грошову винагороду за користування
позикою від і розмір якої зазначено в Договорі.
6.2. Позичальник зобов’язаний повернути видану позику, грошову винагороду за її користування
відповідно до Заявки та Договору. Повернення позики та сплата грошової винагороди за її
користування здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та
розміщується в Особистому кабінеті.
6.3. Нарахування грошової винагороди за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за
фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому грошова винагорода за
користування позикою нараховуються за перший день надання позики Позичальнику, та не
нараховуються за день погашення позики.
6.4. Позичальник повертає Заборгованість, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок
Позикодавця, вказаний в Договорі в безготівковій формі в строк, встановлений Договором, або іншим
шляхом, вказаним на Сайті Товариства.
6.5. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором грошова винагорода нараховується
відповідно до вимог Договору.
6.6. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором повернення позики Позикодавцю, сплата
грошової винагороди здійснюється в наступному порядку:
у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою;
у другу чергу – поточні платежі за позикою;
у третю чергу – пеня.
6.7. Графік платежів, що містить розрахунок Заборгованості, обновляється в Особистому кабінеті і є
невід'ємною частиною договору позики.
6.8. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.
6.9. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості, Позичальник зобов’язаний
сплатити Позикодавцю грошову винагороду передбачену Договором та пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла на день прострочення за кожний день прострочення.
6.10. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості Товариство має право здійснити
безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення
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Заборгованості. Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського
рахунку Позичальника в декілька етапів.
Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Товариства або внесення Позичальником коштів на рахунок
Товариства через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами.
Позичальник має право достроково повернути позику і сплатити грошову винагороду за користування
позикою.
У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні позики не отримало достатню суму коштів
для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування позикою, Договір
позики продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому Графік платежів автоматично
коригується, в частині визначення залишку суми позики, грошової винагороди за користування
позикою.
Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним
на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника,
що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.
При повному або частковому поверненні позики в графі «призначення платежу» Позичальник вказує:
За договором позики №___ та/або РНОКПП та/або ПІБ позичальника.
Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство
має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації договору позики, за яким
відбувається сплата Заборгованості.
Товариство має право прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики у разі
якщо такий платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку
Позичальник поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за
попередньою домовленістю з цією особою.
У випадках, зазначених у п. 6.15. - 6.17., Товариство на свій розсуд приймає рішення стосовно
прийняття/неприйняття платежу Позичальника.
Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі позики, здійснюються шляхом
безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі позики банківські рахунки в національній
грошовій одиниці України – гривні.
При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в
надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.
Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Товариство
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів (якщо така переплата
становить більше 5 гривень).
7. ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи
Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх
обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за
Договором позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про
прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа,
що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання,
РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, займаної посади, доходи,
а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або
протягом строку дії Договору позики (далі - Дані).
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право Товариства
передати дані для обробки наступним особам:
- Бюро кредитних історій;
- Банкам;
- Фінансовим установам;
- Органам державної влади.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку
Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення
дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення

(оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх
внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті
Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних
даних, володільцем яких є Товариство.
7.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору
відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з
наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будьякою третьою особою.
7.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та
поширення Фінансовою Компанією інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його
персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України, зокрема через: ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій»,
місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 03062, Україна, м.Київ,
проспект Перемоги, буд. 65, офіс 306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходження
якого станом на день підписання цього документу є: 01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, буд.
1-д.
7.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 10 (десять) років з дати її видачі.
7.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у
Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення
допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви
Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.
Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому
шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на
телефонний номер, зазначений у Заявці.
7.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень
про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21
Закону України «Про захист персональних даних».
7.10. Згода на обробку даних з боку оператора телекомунікацій: Заявник/Позичальник, погодившись з цими
Правилами, одночасно надає згоду оператору телекомунікацій, який надає Заявнику/Позичальнику
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, на обробку його персональних та статистичних даних в цілях
формування скорінгового (оціночного) знеособленого показника, який буде використовуватися
Товариством для надання послуг Заявнику/Позичальнику.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики відповідно до чинного
законодавства України.
Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом Договору позики та цих Правил.
Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту
інформації, наданої при заповненні Анкети/Заявки.
Позичальник підтверджує, що до укладення даного Договору він:
- має цивільну дієздатність та правоздатність;
- є громадянином України;
- є резидентом України;
- має вік від 18 років;
- має зареєстроване місце проживання на території України;
- володіє відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими
коштами на якому має право розпоряджатися;
- ознайомлений зі своїми правами відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист
персональних даних»;
- згоден з тим, що інформація, надана йому Товариством із дотриманням вимог законодавства
про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті
фінансової послуги без нав’язування її придбання;
- діє зі згоди другого з подружжя;
- на момент заповнення заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів,

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої
особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара);
- не є недієздатним чи обмежено дієздатним.
Позичальник дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в електронному вигляді в
Особистому кабінеті Позичальника.
У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, Товариство
має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики датою отримання документів
про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняється на наступний день після
вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.
Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов,
яке мало місце під час дії Договору позики.
У випадку порушення Позичальником строків повернення позики Товариство має право:
- без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом підписання договору
відступлення права вимоги/купівлі-продажу прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних
з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним Договором
позики з будь-якою третьою особою;
- звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному
законодавством України;
- передати відомості та персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як
інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.
У випадку зміни особистих даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі позики,
Сторони зобов’язані повідомити одна одну.
- Позичальник повідомляє Товариство у триденний строк з дня виникнення таких змін, шляхом
направлення Товариству електронного листа з електронної пошти, яка була зазначена
Позичальником у Анкеті/Заявці;
- Товариство повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін
на Сайті Товариства.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цих Правил та Договору,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ЗАЯВНИКІВ/ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДО ДОГОВОРІВ, ДОДАТКІВ ДО НИХ
ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПОЗИК
10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання
Товариством позик, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в законах України.
10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронному
вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.
10.3. Правила надання грошових коштів у позику Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті
Товариства.
10.4. За необхідності отримання доступу до інших документів та інформації, ніж ті, які доступні
Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає
запит до Товариства шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства, або
засобами поштового зв’язку.
10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання запита Позичальником/Заявником,
має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного
електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Анкеті/Заявці або
засобами поштового зв’язку.
10.6. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.
10.7. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з інформацією про фінансові
послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею,
розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Ці Правила затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.
11.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які
розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.
11.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі Позичальників, які
уклали договір позики після дати внесення змін та доповнень до Правил.
11.4. Умови договору позики, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у
зв'язку з укладанням або виконанням договору позики, відноситься до інформації з обмеженим
доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою
Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України, і є конфіденційною.

Типовий договір позики на умовах невідновлювальної кредитної лінії №1
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Учасника №14
ТОВ “ФК “ГЕЛЕКСІ”
від «01» грудня 2020 року

ДОГОВІР ПОЗИКИ НА УМОВАХ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
№____ від ___ _________ ____ року
місто Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
(місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50, ЄДРПОУ 41229318; тел. _______________; Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №917 від 11.07.2017р.) (надалі за текстом
іменується – «Позикодавець» в усіх відмінках) в особі Директора Михайличенко Владислава Сергійовича, що діє
на підставі Статуту, з одної сторони та
громадянин України ПІП, паспорт серія и номер, виданий ____________, РНОКПП, зареєстрований за адресою:
__________________ (надалі за текстом іменується – «Позичальник» в усіх відмінках), з іншої сторони,
разом іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона» уклали Договір позики №______ від __ ____________
_____ року (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) про наступне:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За Договором Позикодавець надає Позичальнику позику (надалі за текстом іменується – «позика» в усіх
відмінках), а Позичальник зобов’язується повернути позику та грошову винагороду за користування
позикою у відповідності до умов Договору, в національній грошовій одиниці України – гривні, в сумі та
строк встановлений цим Договором.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються на умовах невідновлювальної кредитної лінії.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються окремими траншами. Загальний розмір всіх наданих
за цім Договором траншів не може перевищувати розмір невідновлювальної кредитної лінії зазначений в
п.1.7. цього Договору.
При погашенні Позичальником повністю або частково кожного окремого траншу розмір грошових коштів,
які Позичальник може отримати за цім Договором в межах загального розміру невідновлювальної
кредитної лінії зазначений в п. 1.7. цього договору не поновлюється на розмір здійсненого Позичальником
повного або часткового погашення заборгованості за кожним окремим траншем.
Сторони домовились, що за цим Договором Позикодавець надає, а Позичальник отримує перший транш
(надалі Транш №1) на наступних умовах:
1.5.1. сума позики - ________ гривень (надалі за текстом іменується – «сума позики за Траншем №1» в
усіх відмінках);
1.5.2. плата за користування позикою за Траншем №1 встановлюється у вигляді фіксованих процентів
(надалі за текстом іменується – «процентна ставка за позикою за Траншем №1» в усіх відмінках) та
складає ______% (___________________) в день від початкового розміру позики за Траншем №1
відповідно п.1.5.1. Договору;
1.5.3. сторони дійшли згоди, що на період часу з ______ по ___________ діє пільгова процентна ставка за
позикою за Траншем №1 яка дорівнює _____% (__________) в день від початкового розміру позики
за Траншем №1 відповідно п.1.5.1. Договору, тобто в період часу з ________ по __________ вимоги
п. 1.5.2. не застосовуються;
1.5.4. строк повернення позики за Траншем №1 (термін платежу): ____ _______ _____ року;
1.5.5. орієнтовна реальна річна процентна ставка позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання
Договору становить: _____% (______________);
1.5.6. орієнтовна загальна вартість позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання Договору
становить: ____________%% гривень (___________);
1.5.7. позика за Траншем №1 надається Позичальнику в сумі, що зазначена в пп.1.5.1. Договору в
безготівковій формі з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг, а саме:
_______________;
1.5.8. сторони дійшли згоди, що за цим Договором Позичальник доручає, а Позикодавець приймає на себе
обов’язок перерахувати суму позики за Траншем №1 у визначеному цим Договором розмірі на
наступні реквізити з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.6. Нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування
позикою.
1.7. Плата за користування позикою за цим Договором встановлюється у вигляді процентів (надалі за текстом
іменується – «процентна ставка за Договором» в усіх відмінках) та складає ___% (____________) в день
від загального розміру невідновлювальної кредитної лінії відповідно п.1.9. Договору.
1.8. Сторони дійшли згоди, що п.1.7. цього Договору не застосовується в період дії кожного окремого траншу
наданого в рамках загального розміру невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором.
1.9. Загальний розмір невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором складає _________ гривень.
(_____________)
1.10. Строк дії Договору становить три роки з дати підписання Сторонами.
1.11. Датою підписання цього Договору Сторонами є дата зазначена у преамбулі Договору.
1.12. Сторони домовились, що умови надання інших траншів за цім Договором узгоджуються Сторонами
шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
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2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Позикодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми позики, плати за користування позикою та виконання
усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;
2.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати плати за користування
позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
2.1.2.1. виявлення недостовірної інформації у Анкеті/Заявці, яка/які подавались для отримання
позики/траншу;
2.1.2.2. внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного
позичальника;
2.1.3. у разі порушення строку повернення позики за кожним окремим траншем, встановленого цим
Договором та всіма Додатковими угодами до нього, Позикодавець має право отримувати плату за
користування позикою відповідно до вимог п.1.7. цього Договору;
2.1.4. у разі порушення строку виконання зобов’язань за цим Договором з боку Позичальника,
Позикодавець має право нараховувати Позичальникові неустойку відповідно до вимог чинного
законодавства;
2.1.5. відмовити у видачі позики;
2.1.6. прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики так само у разі якщо такий
платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку Позичальник
поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за попередньою
домовленістю з цією особою.
Позичальник має право:
2.2.1. достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши плату за
користування позикою, яка була нарахована за фактичну кількість днів користування позикою;
2.2.2. до доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позикодавця та інформації, право на
отримання якої закріплено в законах України;
2.2.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
2.2.4. про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у
паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг") до
закінчення строку, встановленого п.2.2.3. цього Договору;
2.2.5. якщо Позичальник подає повідомлення відповідно до п.2.2.4 цього Договору не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на
вчинення таких дій;
2.2.6. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення відповідно до п.2.2.4
цього Договору про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за
період з дня підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим
Договором;
2.2.7. у випадку, коли Позичальник відмовляється від Договору як наслідок повернення придбаного за
отримані в позику грошові кошти за цим Договором товару (в передбачені чинним законодавством
терміни повернення товару) Договір припиняється після підтвердження продавцем товару,
реквізити якого зазначені в п.1.5.8. цього Договору, факту згоди з поверненням Позичальником
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товару; у цьому випадку Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти,
одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за період з дня
підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором;
2.2.8. У випадку, якщо Позичальник вважає, що з боку Позикодавця мало місце порушення його прав та
охоронюваних законом інтересів, Позичальник має право звернутися до:
- Позикодавця письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: ТОВ «ФК
«ГЕЛЕКСІ»: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50. Термін розгляду звернення - не більше одного
місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження,
якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати сорока п'яти днів, або
- до Національного банку України: адреса для листування - вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601;
адреса для подання письмових звернень громадян - вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.
Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока
п'яти днів, або
- до суду. Позичальник звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством
України.
Позикодавець зобов’язаний:
2.3.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
2.3.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
2.3.3. зберігати інформацію про розміщені Заявки Позичальника та укладені договори позик і додаткові
угоди до них відповідно до чинного законодавства;
2.3.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором.
Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. в передбачені цим Договором та Додатковими угодами до нього терміни повернути позику/транши
в повному обсязі, сплатити плату за користування позикою в порядку, визначеному цим Договором
та Додатковими угодами до нього;
2.4.2. у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номеру контактного телефону,
а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе, повідомлених Позичальником
Позикодавцю при укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний письмово повідомити
Позикодавця про такі зміни в термін, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати вчинення
зазначених змін, шляхом направлення електронного повідомлення з адреси електронної пошти,
вказаної в Анкеті Позичальника та Особистому кабінеті, з наданням (у разі необхідності)
відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
2.4.3. надавати Позикодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані;
2.4.4. визнавати електронні документи, складені Позикодавцем і Позичальником (заявки, договори, акти
та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;
2.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та випливають з нього.
ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ, ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА
КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцю суми отриманих позик за траншами та
виконати всі інші зобов’язання, встановлені Договором, не пізніше строків, встановлених цим Договором.
Сторони домовилися, що повернення позики та сплата плати за користування позикою здійснюватиметься
згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору та розміщується в Особистому
кабінеті.
Обчислення строку користування позикою та нарахування плати за користування позикою за цим
Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому плата
за користування позикою нараховуються з дня надання позики Позичальнику до строку повернення
позики/траншу, зазначеному в цьому Договорі та/або Додаткових угод до нього включно.
Сума позики, плата за користування позикою складають Заборгованість за Договором. Заборгованість
підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний
рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором.
При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі
виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення
Заборгованості в наступній черговості:
- у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у другу чергу – поточні платежі за позикою (плата за користування позикою, позика);
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- у третю чергу – пеня.
Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України –
гривні.
Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Позикодавець
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 30 календарних днів.
Датою виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань за Договором вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
Позикодавець на свої розсуд може застосовувати до Позичальника в разі прострочення платежів за цим
Договором штрафні санкції (штрафи, пені, компенсації, інфляційні втрати та інше) в розмірі
встановленому чинним законодавством.
5.
ФОРС-МАЖОР
Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору,
якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили (форсмажору), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка
посилається на ці обставини, подібних стихійним лихам, воєнним діям, катастрофам, страйкам, актам
держави (крім актів індивідуального характеру), тощо. Згадані обставини автоматично подовжують
терміни виконання зобов’язань по цьому Договору на термін дії цих обставин.
Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх зобов’язань іншими
контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажору), або відсутність
з будь-яких причин достатніх коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форсмажору).
Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою
України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини
непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді
сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права
посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).
6.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю
або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7.
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
Сторони гарантують та підтверджують, що:
7.1.1. вони та їх представники не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними.
7.1.2. вони розуміють природу Договору, їх права та обов’язки.
7.1.3. укладення Договору відповідає їх інтересам.
7.1.4. Договір укладається не під впливом тяжких для них обставин та на взаємовигідних умовах.
7.1.5. волевиявлення є вільним і усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі.
7.1.6. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
7.1.7. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені
у ньому.
7.1.8. укладення та виконання умов цього Договору не порушує умови будь-якого іншого правочину
(угоди, договору тощо), права чи інтереси третіх осіб.
7.1.9. укладення та виконання умов цього Договору не порушує будь-які чинні закони або інші нормативні
акти України.
Позичальник гарантує, що до моменту підписання цього Договору з Паспортом споживчого кредиту
(інформація, яка надається споживачу до укладання договору про споживчий кредит) ознайомлений.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
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Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не має статусу військовослужбовця та/або
не перебуває у службовому відрядженні як військовослужбовець до територій проведення операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції).
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 190
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою
(шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років».
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 222
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти
власності – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років».
У випадку повідомлення Позичальником будь-яких недостовірних відомостей, в тому числі - особистих
даних, під час укладання цього Договору (отримання грошових коштів в позику) та/або оформлення заявки
на отримання грошових коштів в позику та/або заповнення анкетних даних, тощо, за наявності ознак
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та/або ч.1 ст.222 Кримінального кодексу України,
Позикодавець має право передати інформацію про такі факти та відповідні документи, що це
підтверджують, правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів щодо встановлення та
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Підписанням цього Договору Позичальник надає підтвердження, що ознайомлений:
7.8.1. з інформацією про Позикодавця: найменуванням, місцезнаходженням, контактним телефоном і
адресою електронної пошти Позикодавця, адресою, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг; відомостями про державну реєстрацію Позикодавця; інформацією щодо
включення Позикодавця до відповідного державного реєстру фінансових установ; інформацією
щодо наявності в Позикодавця права на надання позики; контактною інформацією Національного
банку України;
7.8.2. з інформацією про позику - загальною сумою зборів, платежів та інших витрат, які повинен
сплатити Позичальник, включно з податками;
7.8.3. механізмами захисту прав споживачів фінансових послуг.
8.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових
угод. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його невід'ємною частиною.
Після вступу в силу Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше
стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
Невід'ємною частиною цього Договору є «ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» на
придбання товарів/робіт/послуг» (далі – Правила). Уклавши Договір, Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений з Правилами, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись
Правил та виконувати свої обов’язки, визначені Правилами.
Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 10 цього
Договору.
Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додаткові угоди до нього мають таку саму
юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними
підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.
Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
Укладаючи Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для нього зрозумілі,
відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.
Позичальник підтверджує, що під час укладання Договору не знаходиться під впливом обману,
насильства, погрози, зловмисної угоди, або збігу тяжких обставин.

8.10. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
8.11. Позичальник підтверджує, що:
8.11.1. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
8.11.2. повідомлений про мету обробки Позикодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по
батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу),
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або
перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної
пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника
та його спроможності виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
8.11.3. надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника;
8.11.4. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Позикодавцем на підставі цього Договору, Позикодавець має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, кредитним
установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за договором Позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового
захисту;
8.11.5. діє зі згоди другого з подружжя;
8.11.6. надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій на отримання та їх обробку з метою
оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором
позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
8.12. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності
всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути
Заборгованість за Договором.
8.13. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності, визначений
законодавством України тривалістю у 3 (три) роки.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (Свідоцтво Нацкомфінпослуг
про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 917 від 11.07.2017 року) (надалі за текстом іменується
– «Правила» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (надалі за текстом іменується –
«Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у позику на придбання товарів/робіт/послуг.
Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав
споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних
даних», Закону України «Про споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів щодо
регулювання ринків фінансових послуг.

2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
Для цілей цих Правил, нижченаведені поняття та терміни тлумачяться наступним чином:
Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи, яка емітована
банківською установою України.
Графік платежів – невід'ємна частина Договору позики, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі
суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміну платежу.
Дата укладання договору позики – дата підписання Договору позики.
Договір позики (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) – договір між Товариством та
Позичальником, в якому визначені основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення
позики Позичальником.
Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів/комісії за користування
позикою, пені за прострочені зобов’язання.
Заявка – заповнений на сайті Товариства документ, який містить інформацію щодо наміру фізичної особи
отримати позику, сформована в електроном вигляді корзина покупця яка переадресована з відповідної
торгівельної точки в мережі інтернет.
Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір позики з Товариством на умовах даних Правил
шляхом приєднання до них.
Електронний договір – домовленість Заявника та Позичальника, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітній або
цифровій або алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, та
надсилаються Товариству.
Ліміт суми позики – грошові кошти у встановленому розмірі, які Товариство одноразово може надати в
позику на умовах, визначених Договором та Правилами.
Логін Особистого кабінету – комбінація символів/букв/цифр та використовується ним для доступу в
Особистий кабінет. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого
кабінету.
Одноразовий ідентифікатор – алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує
Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор
Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом
направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та
додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника.
Особистий кабінет – частина Сайту Товариства, доступ до якої отримує Заявник за умови реєстрації з
використанням Логіну та Пароля Особистого кабінету. Доступ до Особистого кабінету здійснюється
Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на
Сайті товариства.
Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється
Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до
Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Пароля
Особистого кабінету.
Позика – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі
та на умовах, визначених цими Правилами та Договором позики на умовах строковості, платності та
поворотності шляхом сплати замовлених Позичальником в мережі інтернет товарів/робіт/послуг.

Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір позики.
РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).
Сайт Товариства – //frisbee.credit.
Сторони договору позики – Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.
Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.
Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ГЕЛЕКСІ» (місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46;
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 917 від 11.07.2017 р.).
Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості/Траншу/чергового
платежу за Договором позики.
Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.
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3. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
Позика надається на споживчі цілі.
Максимальна сума позики затверджується внутрішніми документами Товариства.
Кожна наступна позика може бути отримана або після погашення заборгованості за попередньою
позикою, або якщо загальна заборгованість за всіма позиками позичальника не перевищує максимальну
суму позики на одного позичальника.
Сукупна вартість кожної окремої позики зазначається в Графіку платежів, який є невід’ємною
частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» ці Правила є
публічною пропозицією Товариства укласти договір позики на умовах, встановлених Товариством.
З метою отримання позики Заявник реєструється на Сайті Товариства, а також заповнює Заявку та
направляє її Товариству в електронному вигляді (сформована корзина з отримання
товарів/робіт/послуг).
У Анкеті Заявник зобов'язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні
для прийняття Товариством рішення про надання позики.
Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Анкеті, як для
підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної в Заявці інформації, так і
для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття
рішення про надання позики.
Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий
стан Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики, до третіх осіб, які пов‘язані
з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.
Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій
документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.
На підставі даних, зазначених у Анкеті, на сайті Товариства здійснюється реєстрація Заявника та
створюється його Особистий кабінет.
Сума позики визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою
політикою з надання позик Товариства, враховуючи інформацію, зазначену Заявником в Анкеті/Заявці
та в межах встановленого Ліміту суми позики.
Рішення про надання чи відмову у наданні позики приймається Товариством на підставі обробки
персональних даних Заявника, зазначених в Анкеті/Заявці та будь-якої додаткової інформації, наданої
Заявником, чи отриманої Товариством з відкритих джерел.
Товариство приймає рішення про надання чи відмову у наданні позики в розмірі та на умовах, вказаних
Заявником в Заявці, протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Товариству,
але не пізніше трьох робочих днів з дати направлення Заявки.
Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику позику.
Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини такої відмови.
Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики чи відмову у наданні позики
через СМС-повідомлення на телефонний номер, та/або шляхом направлення електронного листа на
адресу електронної пошти, які зазначені у Анкеті/Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в
Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.
За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі
електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

4.15. Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля
Особистого кабінету.
4.16. Заявник підписує Договір накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно п.
5 Правил, шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому
кабінеті.
4.17. Датою укладання Договору позики є дата вказана в преамбулі договору позики.
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5. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
Сторони домовилися в частині підписання Договору керуватися вимогами Закону України «Про
електронну комерцію».
Позичальник підтверджує, що алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку
отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації
у його системі та заповнення Анкети/Заявки, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому
СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Анкети/Заявки, та
яка додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника, є його електронним
підписом одноразовим ідентифікатором, використовується ним в якості його власноручного підпису та
є підтвердженням його особистості.
Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису одноразовим
ідентифікатором, еквівалентними за значенням із документами в письмовій формі, підписаними
власноручно. Позичальник визнає, що використання електронного підпису одноразовим
ідентифікатором в повідомленнях, переданих в рамках користування Особистим кабінетом, призводить
до юридичних наслідків, аналогічно з використанням власноручного підпису відповідно до вимог
законів.
Сторони підтверджують, що електронний Договір та всі Додатки до нього має таку саму юридичну
силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами
Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.
6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПОЗИКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
За користування позикою Позичальник сплачує Товариству грошову винагороду за користування
позикою від і розмір якої зазначено в Договорі.
Позичальник зобов’язаний повернути видану позику, грошову винагороду за її користування
відповідно до Заявки та Договору. Повернення позики та сплата грошової винагороди за її
користування здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та
розміщується в Особистому кабінеті.
Нарахування грошової винагороди за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за
фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому грошова винагорода за
користування позикою нараховуються за перший день надання позики Позичальнику, та не
нараховуються за день погашення позики.
Позичальник повертає Заборгованість, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок
Позикодавця, вказаний в Договорі в безготівковій формі в строк, встановлений Договором, або іншим
шляхом, вказаним на Сайті Товариства.
У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором грошова винагорода нараховується
відповідно до вимог Договору.
У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором повернення позики Позикодавцю, сплата
грошової винагороди здійснюється в наступному порядку:
у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою;
у другу чергу – поточні платежі за позикою;
у третю чергу – пеня.
Графік платежів, що містить розрахунок Заборгованості, обновляється в Особистому кабінеті і є
невід'ємною частиною договору позики.
Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.
У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості, Позичальник зобов’язаний
сплатити Позикодавцю грошову винагороду передбачену Договором та пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла на день прострочення за кожний день прострочення.

6.10. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості Товариство має право здійснити
безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення
Заборгованості. Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського
рахунку Позичальника в декілька етапів.
6.11. Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Товариства або внесення Позичальником коштів на рахунок
Товариства через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами.
6.12. Позичальник має право достроково повернути позику і сплатити грошову винагороду за користування
позикою.
6.13. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні позики не отримало достатню суму коштів
для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування позикою, Договір
позики продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому Графік платежів автоматично
коригується, в частині визначення залишку суми позики, грошової винагороди за користування
позикою.
6.14. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним
на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника,
що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.
6.15. При повному або частковому поверненні позики в графі «призначення платежу» Позичальник вказує:
За договором позики №___ та/або РНОКПП та/або ПІБ позичальника.
6.16. Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство
має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації договору позики, за яким
відбувається сплата Заборгованості.
6.17. Товариство має право прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики у разі
якщо такий платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку
Позичальник поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за
попередньою домовленістю з цією особою.
6.18. У випадках, зазначених у п. 6.15. - 6.17., Товариство на свій розсуд приймає рішення стосовно
прийняття/неприйняття платежу Позичальника.
6.19. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі позики, здійснюються шляхом
безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі позики банківські рахунки в національній
грошовій одиниці України – гривні.
6.20. При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в
надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.
6.21. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Товариство
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів (якщо така переплата
становить більше 5 гривень).
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7. ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи
Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх
обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за
Договором позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про
прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа,
що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання,
РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, займаної посади, доходи,
а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або
протягом строку дії Договору позики (далі - Дані).
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право Товариства
передати дані для обробки наступним особам:
- Бюро кредитних історій;
- Банкам;
- Фінансовим установам;
- Органам державної влади.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку
Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення

дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення
(оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх
внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті
Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних
даних, володільцем яких є Товариство.
7.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору
відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з
наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будьякою третьою особою.
7.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та
поширення Фінансовою Компанією інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його
персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України, зокрема через: ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій»,
місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 03062, Україна, м.Київ,
проспект Перемоги, буд. 65, офіс 306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходження
якого станом на день підписання цього документу є: 01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, буд.
1-д.
7.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 10 (десять) років з дати її видачі.
7.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у
Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення
допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви
Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.
Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому
шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на
телефонний номер, зазначений у Заявці.
7.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень
про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21
Закону України «Про захист персональних даних».
7.10. Згода на обробку даних з боку оператора телекомунікацій: Заявник/Позичальник, погодившись з цими
Правилами, одночасно надає згоду оператору телекомунікацій, який надає Заявнику/Позичальнику
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, на обробку його персональних та статистичних даних в цілях
формування скорінгового (оціночного) знеособленого показника, який буде використовуватися
Товариством для надання послуг Заявнику/Позичальнику.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики відповідно до чинного
законодавства України.
Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом Договору позики та цих Правил.
Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту
інформації, наданої при заповненні Анкети/Заявки.
Позичальник підтверджує, що до укладення даного Договору він:
- має цивільну дієздатність та правоздатність;
- є громадянином України;
- є резидентом України;
- має вік від 18 років;
- має зареєстроване місце проживання на території України;
- володіє відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими
коштами на якому має право розпоряджатися;
- ознайомлений зі своїми правами відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист
персональних даних»;
- згоден з тим, що інформація, надана йому Товариством із дотриманням вимог законодавства
про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті
фінансової послуги без нав’язування її придбання;
- діє зі згоди другого з подружжя;

на момент заповнення заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів,
діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої
особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара);
- не є недієздатним чи обмежено дієздатним.
Позичальник дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в електронному вигляді в
Особистому кабінеті Позичальника.
У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, Товариство
має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики датою отримання документів
про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняється на наступний день після
вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.
Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов,
яке мало місце під час дії Договору позики.
У випадку порушення Позичальником строків повернення позики Товариство має право:
- без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом підписання договору
відступлення права вимоги/купівлі-продажу прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних
з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним Договором
позики з будь-якою третьою особою;
- звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному
законодавством України;
- передати відомості та персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як
інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.
У випадку зміни особистих даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі позики,
Сторони зобов’язані повідомити одна одну.
- Позичальник повідомляє Товариство у триденний строк з дня виникнення таких змін, шляхом
направлення Товариству електронного листа з електронної пошти, яка була зазначена
Позичальником у Анкеті/Заявці;
- Товариство повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін
на Сайті Товариства.
-

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цих Правил та Договору,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ЗАЯВНИКІВ/ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДО ДОГОВОРІВ, ДОДАТКІВ ДО НИХ
ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПОЗИК
10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання
Товариством позик, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в законах України.
10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронному
вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.
10.3. Правила надання грошових коштів у позику Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті
Товариства.
10.4. За необхідності отримання доступу до інших документів та інформації, ніж ті, які доступні
Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає
запит до Товариства шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства, або
засобами поштового зв’язку.
10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання запита Позичальником/Заявником,
має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного
електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Анкеті/Заявці або
засобами поштового зв’язку.
10.6. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.

10.7. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з інформацією про фінансові
послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею,
розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

11. ІНШІ УМОВИ
Ці Правила затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.
Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які
розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.
Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі Позичальників, які
уклали договір позики після дати внесення змін та доповнень до Правил.
Умови договору позики, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у
зв'язку з укладанням або виконанням договору позики, відноситься до інформації з обмеженим
доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою
Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України, і є конфіденційною.

Типовий договір позики на умовах невідновлювальної кредитної лінії №2
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Учасника №14
ТОВ “ФК “ГЕЛЕКСІ”
від «01» грудня 2020 року

ДОГОВІР ПОЗИКИ НА УМОВАХ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
№____ від ___ _________ ____ року
місто Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
(місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50, ЄДРПОУ 41229318; тел.____________; Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №917 від 11.07.2017р.) (надалі за текстом
іменується – «Позикодавець» в усіх відмінках) в особі Директора Михайличенка Владислава Сергійовича, що діє
на підставі Статуту, з одної сторони та
громадянин України ПІП, паспорт серія и номер, виданий ______________, РНОКПП, зареєстрований за
адресою: ________________ (надалі за текстом іменується – «Позичальник» в усіх відмінках), з іншої сторони,
разом іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона» уклали Договір позики №______ від __ ________ _____
року (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) про наступне:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За Договором Позикодавець надає Позичальнику позику (надалі за текстом іменується – «позика» в усіх
відмінках), а Позичальник зобов’язується повернути позику та грошову винагороду за користування
позикою у відповідності до умов Договору, в національній грошовій одиниці України – гривні, в сумі та
строк встановлений цим Договором.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються на умовах невідновлювальної кредитної лінії.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються окремими траншами. Загальний розмір всіх наданих
за цім Договором траншів не може перевищувати розмір невідновлювальної кредитної лінії зазначений в
п.1.7. цього Договору.
При погашенні Позичальником повністю або частково кожного окремого траншу розмір грошових коштів,
які Позичальник може отримати за цім Договором в межах загального розміру невідновлювальної
кредитної лінії зазначений в п. 1.7. цього договору не поновлюється на розмір здійсненого Позичальником
повного або часткового погашення заборгованості за кожним окремим траншем.
Сторони домовились, що за цим Договором Позикодавець надає, а Позичальник отримує перший транш
(надалі Транш №1) на наступних умовах:
1.5.1. сума позики - ____________ гривень (надалі за текстом іменується – «сума позики за Траншем №1»
в усіх відмінках);
1.5.2. плата за користування позикою за Траншем №1 встановлюється у вигляді фіксованих процентів
(надалі за текстом іменується – «процентна ставка за позикою за Траншем №1» в усіх відмінках) та
складає ______% (________________) в день від поточного розміру заборгованості за Траншем №1;
1.5.3. строк повернення позики за Траншем №1 (термін платежу): _____ ___________ ______ року;
1.5.4. погашення заборгованості за Траншем №1 відбувається частинами та не пізніше строків погашення
для кожної частини відповідно до Графіку платежів викладеного в розділі 9 цього Договору;
1.5.5. орієнтовна реальна річна процентна ставка позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання
Договору становить: ______% (_____________________);
1.5.6. орієнтовна загальна вартість позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання Договору
становить: ____________%% гривень (_____________________);
1.5.7. позика за Траншем №1 надається Позичальнику в сумі, що зазначена в пп.1.5.1. Договору в
безготівковій формі з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг, а саме:
__________________________________________________________;
1.5.8. сторони дійшли згоди, що за цим Договором Позичальник доручає, а Позикодавець приймає на себе
обов’язок перерахувати суму позики за Траншем №1 у визначеному цим Договором розмірі на
наступні реквізити з метою оплати замовлених Позичальником товарів/робіт/послуг:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування
позикою.
1.7. Плата за користування позикою за цим Договором встановлюється у вигляді процентів (надалі за текстом
іменується – «процентна ставка за Договором» в усіх відмінках) та складає ____%
(____________________) в день від поточного розміру невідновлювальної кредитної лінії на дату
нарахування.
1.8. Сторони дійшли згоди, що п.1.7. цього Договору не застосовується в період дії кожного окремого траншу
наданого в рамках загального розміру невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором.
1.9. Строк дії Договору становить три роки з дати підписання Сторонами.
1.10. Датою підписання цього Договору Сторонами є дата зазначена у преамбулі Договору.
1.11. Сторони домовились, що умови надання інших траншів за цім Договором узгоджуються Сторонами
шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.6.

2.1.

2.2.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Позикодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми позики, плати за користування позикою та виконання
усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;
2.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати плати за користування
позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
2.1.2.1. виявлення недостовірної інформації у Анкеті/Заявці, яка/які подавались для отримання
позики/траншу;
2.1.2.2. внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного
позичальника;
2.1.3. у разі порушення строку повернення позики за кожним окремим траншем, встановленого цим
Договором та всіма Додатковими угодами до нього, Позикодавець має право отримувати плату за
користування позикою відповідно до вимог п.1.7. цього Договору;
2.1.4. у разі порушення строку виконання зобов’язань за цим Договором з боку Позичальника,
Позикодавець має право нараховувати Позичальникові неустойку відповідно до вимог чинного
законодавства;
2.1.5. відмовити у видачі позики;
2.1.6. прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики так само у разі якщо такий
платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку Позичальник
поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за попередньою
домовленістю з цією особою.
Позичальник має право:
2.2.1. достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши плату за
користування позикою, яка була нарахована за фактичну кількість днів користування позикою;
2.2.2. до доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позикодавця та інформації, право на
отримання якої закріплено в законах України;
2.2.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
2.2.4. про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у
паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг") до
закінчення строку, встановленого п.2.2.3. цього Договору;
2.2.5. якщо Позичальник подає повідомлення відповідно до п.2.2.4 цього Договору не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на
вчинення таких дій;
2.2.6. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення відповідно до п.2.2.4
цього Договору про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за
період з дня підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим
Договором;
2.2.7. у випадку, коли Позичальник відмовляється від Договору як наслідок повернення придбаного за
отримані в позику грошові кошти за цим Договором товару (в передбачені чинним законодавством
терміни повернення товару) Договір припиняється після підтвердження продавцем товару,
реквізити якого зазначені в п.1.5.8. цього Договору, факту згоди з поверненням Позичальником
товару; у цьому випадку Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти,
одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за період з дня
підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором;
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2.2.8. У випадку, якщо Позичальник вважає, що з боку Позикодавця мало місце порушення його прав та
охоронюваних законом інтересів, Позичальник має право звернутися до:
- Позикодавця письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: ТОВ «ФК
«ГЕЛЕКСІ»: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50. Термін розгляду звернення - не більше одного
місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження,
якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати сорока п'яти днів, або
- до Національного банку України: адреса для листування - вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601;
адреса для подання письмових звернень громадян - вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.
Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока
п'яти днів, або
- до суду. Позичальник звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством
України.
Позикодавець зобов’язаний:
2.3.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
2.3.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
2.3.3. зберігати інформацію про розміщені Заявки Позичальника та укладені договори позик і додаткові
угоди до них відповідно до чинного законодавства;
2.3.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором.
Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. в передбачені цим Договором та Додатковими угодами до нього терміни повернути позику/транші
в повному обсязі, сплатити плату за користування позикою в порядку, визначеному цим Договором
та Додатковими угодами до нього;
2.4.2. у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номеру контактного телефону,
а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе, повідомлених Позичальником
Позикодавцю при укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний письмово повідомити
Позикодавця про такі зміни в термін, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати вчинення
зазначених змін, шляхом направлення електронного повідомлення з адреси електронної пошти,
вказаної в Анкеті Позичальника та Особистому кабінеті, з наданням (у разі необхідності)
відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
2.4.3. надавати Позикодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані;
2.4.4. визнавати електронні документи, складені Позикодавцем і Позичальником (заявки, договори, акти
та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;
2.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та випливають з нього.
ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ, ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА
КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцю суми отриманих позик за траншами та
виконати всі інші зобов’язання, встановлені Договором, не пізніше строків, встановлених цим Договором.
Сторони домовилися, що повернення позики та сплата плати за користування позикою здійснюватиметься
згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору та розміщується в Особистому
кабінеті.
Обчислення строку користування позикою та нарахування плати за користування позикою за цим
Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому плата
за користування позикою нараховуються з дня надання позики Позичальнику до строку повернення
позики/траншу, зазначеному в цьому Договорі та/або Додаткових угод до нього включно.
Сума позики, плата за користування позикою складають Заборгованість за Договором. Заборгованість
підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний
рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором.
При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі
виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення
Заборгованості в наступній черговості:
- у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у другу чергу – поточні платежі за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у третю чергу – пеня.
Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України –
гривні.
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Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Позикодавець
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 30 календарних днів.
Датою виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань за Договором вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості або прострочення сплати чергової
частини платежу згідно Графіку погашення, або зі сплати нарахованої плати за користування позикою,
Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за
кожний день прострочення від суми простроченої Заборгованості.
Пеня нараховується протягом терміну та в розмірі передбаченому чинним законодавством.
5.
ФОРС-МАЖОР
Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору,
якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили (форсмажору), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка
посилається на ці обставини, подібних стихійним лихам, воєнним діям, катастрофам, страйкам, актам
держави (крім актів індивідуального характеру), тощо. Згадані обставини автоматично подовжують
терміни виконання зобов’язань по цьому Договору на термін дії цих обставин.
Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх зобов’язань іншими
контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажору), або відсутність
з будь-яких причин достатніх коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форсмажору).
Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою
України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини
непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді
сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права
посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).
6.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю
або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7.
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
Сторони гарантують та підтверджують, що:
7.1.1. вони та їх представники не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними.
7.1.2. вони розуміють природу Договору, їх права та обов’язки.
7.1.3. укладення Договору відповідає їх інтересам.
7.1.4. Договір укладається не під впливом тяжких для них обставин та на взаємовигідних умовах.
7.1.5. волевиявлення є вільним і усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі.
7.1.6. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
7.1.7. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені
у ньому.
7.1.8. укладення та виконання умов цього Договору не порушує умови будь-якого іншого правочину
(угоди, договору тощо), права чи інтереси третіх осіб.
7.1.9. укладення та виконання умов цього Договору не порушує будь-які чинні закони або інші нормативні
акти України.
Позичальник гарантує, що до моменту підписання цього Договору з Паспортом споживчого кредиту
(інформація, яка надається споживачу до укладання договору про споживчий кредит) ознайомлений.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
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Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не має статусу військовослужбовця та/або
не перебуває у службовому відрядженні як військовослужбовець до територій проведення операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції).
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 190
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою
(шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років».
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 222
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти
власності – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років».
У випадку повідомлення Позичальником будь-яких недостовірних відомостей, в тому числі - особистих
даних, під час укладання цього Договору (отримання грошових коштів в позику) та/або оформлення заявки
на отримання грошових коштів в позику та/або заповнення анкетних даних, тощо, за наявності ознак
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та/або ч.1 ст.222 Кримінального кодексу України,
Позикодавець має право передати інформацію про такі факти та відповідні документи, що це
підтверджують, правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів щодо встановлення та
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Підписанням цього Договору Позичальник надає підтвердження, що ознайомлений:
7.8.1. з інформацією про Позикодавця: найменуванням, місцезнаходженням, контактним телефоном і
адресою електронної пошти Позикодавця, адресою, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг; відомостями про державну реєстрацію Позикодавця; інформацією щодо
включення Позикодавця до відповідного державного реєстру фінансових установ; інформацією
щодо наявності в Позикодавця права на надання позики; контактною інформацією Національного
банку України;
7.8.2. з інформацією про позику - загальною сумою зборів, платежів та інших витрат, які повинен
сплатити Позичальник, включно з податками;
7.8.3. механізмами захисту прав споживачів фінансових послуг.
8.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових
угод. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його невід'ємною частиною.
Після вступу в силу Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше
стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
Невід'ємною частиною цього Договору є «ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» на
придбання товарів/робіт/послуг» (далі – Правила). Уклавши Договір, Позичальник підтверджує, що він
ознайомлений з Правилами, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись
Правил та виконувати свої обов’язки, визначені Правилами.
Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 10 цього
Договору.
Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додаткові угоди до нього мають таку саму
юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними
підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.
Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
Укладаючи Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для нього зрозумілі,
відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.
Позичальник підтверджує, що під час укладання Договору не знаходиться під впливом обману,
насильства, погрози, зловмисної угоди, або збігу тяжких обставин.

8.10. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
8.11. Позичальник підтверджує, що:
8.11.1. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
8.11.2. повідомлений про мету обробки Позикодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по
батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу),
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або
перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної
пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника
та його спроможності виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
8.11.3. надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника;
8.11.4. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Позикодавцем на підставі цього Договору, Позикодавець має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, кредитним
установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за договором Позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового
захисту;
8.11.5. діє зі згоди другого з подружжя;
8.11.6. надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій на отримання та їх обробку з метою
оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором
позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
8.12. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності
всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути
Заборгованість за Договором.
8.13. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності, визначений
законодавством України тривалістю у 3 (три) роки.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

9.
Транш

Черговий
платіж

Термін
платежу

Сума платежу
(грн.)

Плата за
користування
позикою
(грн.)

До погашення,
Усього
(грн.)

Усього за Траншем №1
10.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50, ЄДРПОУ 41229318
п/р UA063206270000026507013072392 в АТ "СБЕРБАНК", м. Київ, МФО 320627
Має статус платника податку на прибуток на загальних підставах
Директор: В.С. Михайличенко
ПОЗИЧАЛЬНИК
громадянин України ПІП, паспорт серія и номер, виданий
______________________, РНОКПП, зареєстрований за адресою:
__________________________________________

Електронний підпис
одноразовим
ідентифікатором

ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Учасника №15
ТОВ “ФК “ГЕЛЕКСІ”
від «15» грудня 2020 року

ДОГОВІР ПОЗИКИ
НА УМОВАХ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ №___________
(Cashinsky)
місто Київ

?? ХХХХХ ????? року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
(місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46; Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №917 від 11.07.2017р.) (надалі за текстом
іменується – «Позикодавець» в усіх відмінках) в особі Директора Михайличенко Владислава Сергійовича, що діє
на підставі Статуту, з одної сторони та
громадянин України ПІП, паспорт ________________, виданий _________________, РНОКПП, зареєстрований
за адресою: __________________ (надалі за текстом іменується – «Позичальник» в усіх відмінках), з іншої
сторони,
разом іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона» уклали Договір позики №_______ від ?? ХХХХХ ????
року (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) про наступне:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За Договором Позикодавець надає Позичальнику позику (надалі за текстом іменується – «позика» в усіх
відмінках), а Позичальник зобов’язується повернути позику та грошову винагороду за користування
позикою у відповідності до умов Договору, в національній грошовій одиниці України – гривні, в сумі та
строк встановлений цим Договором.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються на умовах невідновлювальної кредитної лінії.
Грошові кошти у позику за цим Договором надаються окремими траншами. Загальний розмір всіх наданих
за цім Договором траншів не може перевищувати розмір невідновлювальної кредитної лінії зазначений в
п.1.9. цього Договору.
При погашенні Позичальником повністю або частково кожного окремого траншу розмір грошових коштів,
які Позичальник може отримати за цім Договором в межах загального розміру невідновлювальної
кредитної лінії зазначений в п. 1.9. цього договору не поновлюється на розмір здійсненого Позичальником
повного або часткового погашення заборгованості за кожним окремим траншем.
Сторони домовились, що за цим Договором Позикодавець надає, а Позичальник отримує перший транш
(надалі Транш №1) на наступних умовах:
1.5.1. сума позики - _____________ гривень (надалі за текстом іменується – «сума позики за Траншем
№1» в усіх відмінках);
1.5.2. плата за користування позикою за Траншем №1 встановлюється у вигляді фіксованих процентів
(надалі за текстом іменується – «процентна ставка за позикою за Траншем №1» в усіх відмінках) та
складає ______% в день від початкового розміру позики за Траншем №1 відповідно п.1.5.1.
Договору;
1.5.3. строк повернення позики за Траншем №1 (термін платежу): ?? ?????? ???? року;
1.5.4. орієнтовна реальна річна процентна ставка позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання
Договору становить: ___________% ;
1.5.5. орієнтовна загальна вартість позики за Траншем №1 для споживача на дату укладання Договору
становить: ___________гривень (словами);
1.5.6. позика за Траншем №1 надається Позичальнику в сумі, що зазначена в пп.1.5.1. Договору в
безготівковій формі (шляхом зарахування відповідної суми на банківський рахунок/банківську
картку вказану Позичальником під час надання особистих даних Позичальника в Особистому
кабінеті);
1.5.7. Якщо Позичальник повертає позику за Траншем №1 в той самий день, що і день отримання позики
– Позичальник сплачує на користь Позикодавця компенсацію в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00
копійок). В цьому випадку вимоги пп.1.5.2. не застосовуються.

Нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування
позикою.
1.7. Плата за користування позикою за цим Договором встановлюється у вигляді процентів (надалі за текстом
іменується – «процентна ставка за Договором» в усіх відмінках) та складає ________% в день від
загального розміру невідновлювальної кредитної лінії відповідно п.1.9. Договору.
1.8. Сторони дійшли згоди, що п.1.7. цього Договору не застосовується в період дії кожного окремого траншу
наданого в рамках загального розміру невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором.
1.9. Загальний розмір невідновлювальної кредитної лінії за цим Договором складає________________ гривень.
1.10. Строк дії Договору становить три роки з дати підписання Сторонами.
1.11. Датою підписання цього Договору Сторонами є дата зазначена у преамбулі Договору.
1.12. Сторони домовились, що умови надання інших траншів за цім Договором узгоджуються Сторонами
шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.6.

2.1.

2.2.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Позикодавець має право:
2.1.1. вимагати від Позичальника повернення суми позики, плати за користування позикою та виконання
усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;
2.1.2. вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати плати за користування
позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
2.1.2.1. виявлення недостовірної інформації у Анкеті/Заявці, яка/які подавались для отримання
позики/траншу;
2.1.2.2. внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного
позичальника;
2.1.3. у разі порушення строку повернення позики за кожним окремим траншем, встановленого цим
Договором та всіма Додатковими угодами до нього, Позикодавець має право отримувати плату за
користування позикою відповідно до вимог п.1.7. цього Договору;
2.1.4. у разі порушення строку виконання зобов’язань за цим Договором з боку Позичальника,
Позикодавець має право нараховувати Позичальникові неустойку відповідно до вимог чинного
законодавства;
2.1.5. відмовити у видачі позики;
2.1.6. прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики так само у разі якщо такий
платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку Позичальник
поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за попередньою
домовленістю з цією особою.
Позичальник має право:
2.2.1. достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши плату за
користування позикою, яка була нарахована за фактичну кількість днів користування позикою;
2.2.2. до доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позикодавця та інформації, право на
отримання якої закріплено в законах України;
2.2.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
2.2.4. про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у
паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами,
визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг") до
закінчення строку, встановленого п.2.2.3. цього Договору;
2.2.5. якщо Позичальник подає повідомлення відповідно до п.2.2.4 цього Договору не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на
вчинення таких дій;
2.2.6. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення відповідно до п.2.2.4
цього Договору про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю
грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити плату за користування позикою за
період з дня підписання цього Договору до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим
Договором;
2.2.7. У випадку, якщо Позичальник вважає, що з боку Позикодавця мало місце порушення його прав та
охоронюваних законом інтересів, Позичальник має право звернутися до:
- Позикодавця письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: ТОВ «ФК
«ГЕЛЕКСІ»: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд.50. Термін розгляду звернення - не більше одного
місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження,
якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати сорока п'яти днів, або

до Національного банку України: адреса для листування - вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601;
адреса для подання письмових звернень громадян - вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.
Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока
п'яти днів, або
- до суду. Позичальник звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством
України.
Позикодавець зобов’язаний:
2.3.1. прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
2.3.2. на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
2.3.3. зберігати інформацію про розміщені Заявки Позичальника та укладені договори позик і додаткові
угоди до них відповідно до чинного законодавства;
2.3.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Договором.
Позичальник зобов’язаний:
2.4.1. в передбачені цим Договором та Додатковими угодами до нього терміни повернути позику/транши
в повному обсязі, сплатити плату за користування позикою в порядку, визначеному цим Договором
та Додатковими угодами до нього;
2.4.2. у разі зміни своєї адреси реєстрації, адреси фактичного проживання, номеру контактного телефону,
а також у разі зміни будь-яких інших відомостей про себе, повідомлених Позичальником
Позикодавцю при укладанні Договору, Позичальник зобов'язаний письмово повідомити
Позикодавця про такі зміни в термін, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати вчинення
зазначених змін, шляхом направлення електронного повідомлення з адреси електронної пошти,
вказаної в Анкеті Позичальника та Особистому кабінеті, з наданням (у разі необхідності)
відповідних документів, що підтверджують зміну інформації;
2.4.3. надавати Позикодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані;
2.4.4. визнавати електронні документи, складені Позикодавцем і Позичальником (заявки, договори, акти
та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;
2.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та випливають з нього.
-
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ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ, ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА
КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ
Позичальник зобов’язується повністю повернути Позикодавцю суми отриманих позик за траншами та
виконати всі інші зобов’язання, встановлені Договором, не пізніше строків, встановлених цим Договором.
Сторони домовилися, що повернення позики та сплата плати за користування позикою здійснюватиметься
згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору та розміщується в Особистому
кабінеті.
Обчислення строку користування позикою та нарахування плати за користування позикою за цим
Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому плата
за користування позикою нараховуються з дня надання позики Позичальнику до строку повернення
позики/траншу, зазначеному в цьому Договорі та/або Додаткових угод до нього включно.
Сума позики, плата за користування позикою складають Заборгованість за Договором. Заборгованість
підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний
рахунок Позикодавця у строк, встановлений Договором.
При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі
виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення
Заборгованості в наступній черговості:
- у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у другу чергу – поточні платежі за позикою (плата за користування позикою, позика);
- у третю чергу – пеня.
Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України –
гривні.
Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Позикодавець
повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів.
Датою виконання Позичальником своїх грошових зобов'язань за Договором вважається дата зарахування
грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.
4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
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Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості за позикою за Траншем №1 та/або
іншими Траншами за цим Договором та/або Позикою за Договором, Позичальник зобов’язаний сплатити
Позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми
простроченого платежу.
Пеня нараховується протягом терміну та в розмірі передбаченому чинним законодавством.
5.
ФОРС-МАЖОР
Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору,
якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили (форсмажору), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка
посилається на ці обставини, подібних стихійним лихам, воєнним діям, катастрофам, страйкам, актам
держави (крім актів індивідуального характеру), тощо. Згадані обставини автоматично подовжують
терміни виконання зобов’язань по цьому Договору на термін дії цих обставин.
Не є обставинами непереборної сили (форс-мажору) недодержання своїх зобов’язань іншими
контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажору), або відсутність
з будь-яких причин достатніх коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форсмажору).
Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою
України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини
непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді
сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права
посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажору).
6.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю
або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір
вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7.
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
Сторони гарантують та підтверджують, що:
7.1.1. вони та їх представники не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними.
7.1.2. вони розуміють природу Договору, їх права та обов’язки.
7.1.3. укладення Договору відповідає їх інтересам.
7.1.4. Договір укладається не під впливом тяжких для них обставин та на взаємовигідних умовах.
7.1.5. волевиявлення є вільним і усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі.
7.1.6. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
7.1.7. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені
у ньому.
7.1.8. укладення та виконання умов цього Договору не порушує умови будь-якого іншого правочину
(угоди, договору тощо), права чи інтереси третіх осіб.
7.1.9. укладення та виконання умов цього Договору не порушує будь-які чинні закони або інші нормативні
акти України.
Позичальник гарантує, що до моменту підписання цього Договору з Паспортом споживчого кредиту
(інформація, яка надається споживачу до укладання договору про споживчий кредит) ознайомлений.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не має статусу військовослужбовця та/або
не перебуває у службовому відрядженні як військовослужбовець до територій проведення операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції).
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 190
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою
(шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
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громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років».
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що ознайомлений зі змістом частини 1 статті 222
Кримінального кодексу України, наступного змісту:
«Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти
власності – карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років».
У випадку повідомлення Позичальником будь-яких недостовірних відомостей, в тому числі - особистих
даних, під час укладання цього Договору (отримання грошових коштів в позику) та/або оформлення заявки
на отримання грошових коштів в позику та/або заповнення анкетних даних, тощо, за наявності ознак
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та/або ч.1 ст.222 Кримінального кодексу України,
Позикодавець має право передати інформацію про такі факти та відповідні документи, що це
підтверджують, правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів щодо встановлення та
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Підписанням цього Договору Позичальник надає підтвердження, що ознайомлений:
7.8.1. з інформацією про Позикодавця: найменуванням, місцезнаходженням, контактним телефоном і
адресою електронної пошти Позикодавця, адресою, за якою приймаються скарги споживачів
фінансових послуг; відомостями про державну реєстрацію Позикодавця; інформацією щодо
включення Позикодавця до відповідного державного реєстру фінансових установ; інформацією
щодо наявності в Позикодавця права на надання позики; контактною інформацією Національного
банку України;
7.8.2. з інформацією про позику - загальною сумою зборів, платежів та інших витрат, які повинен
сплатити Позичальник, включно з податками;
7.8.3. механізмами захисту прав споживачів фінансових послуг.

8.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових
угод. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його невід'ємною частиною.
8.2. Після вступу в силу Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше
стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
8.3. Невід'ємною частиною цього Договору є «ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (далі
– Правила). Уклавши Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами, повністю
розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил та виконувати свої обов’язки,
визначені Правилами.
8.4. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 10 цього
Договору.
8.5. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додаткові угоди до нього мають таку саму
юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними
підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
8.6. Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них
вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх
підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.
8.7. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
8.8. Укладаючи Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для нього зрозумілі,
відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.
8.9. Позичальник підтверджує, що під час укладання Договору не знаходиться під впливом обману,
насильства, погрози, зловмисної угоди, або збігу тяжких обставин.
8.10. Позичальник гарантує, що на момент укладання Договору він не є жодним чином обмеженим законом,
іншим нормативним актом, судовим рішенням, або іншим, передбаченим чинним законодавством
України, способом, укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.
8.11. Позичальник підтверджує, що:
8.11.1. інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її
придбання;
8.11.2. повідомлений про мету обробки Позикодавцем персональних даних Позичальника (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по
8.1.

батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу),
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або
перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної
пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки фінансового стану Позичальника
та його спроможності виконати зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;
8.11.3. надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими,
професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника;
8.11.4. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Позикодавцем на підставі цього Договору, Позикодавець має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, кредитним
установам, колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення
Заборгованості за договором Позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового
захисту;
8.11.5. діє зі згоди другого з подружжя;
8.11.6. надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, на
передачу своїх персональних даних в бюро кредитних історій на отримання та їх обробку з метою
оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором
позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
8.12. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності
всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання повернути
Заборгованість за Договором.
8.13. До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності, визначений
законодавством України тривалістю у 3 (три) роки.
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