
    
Відповідно до статті 12 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАР-ІНВЕСТ" розкриває наступну інформацію:  
  

Повне найменування, 
ідентифікаційний код та 
місцезнаходження 
юридичної особи   

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАР-ІНВЕСТ"  
Код: 41481125 
Адреса: Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 40У  
Дата реєстрації: 26.07.2017  
 

Перелік фінансових послуг, 
що надаються юридичною 
особою  

Основний вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне 
обслуговування і ремонт мотоциклів  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або 
через мережу Інтернет  
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 
62.01 Комп'ютерне програмування 
62.02 Консультування з питань інформатизації 
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна 
69.10 Діяльність у сфері права 
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 
73.11 Рекламні агентства 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
  

Відомості про власників 
істотної участі (у тому числі 
осіб, які здійснюють 
контроль за юридичною 
особою)  

Іванов Денис Владиславович, м.Київ, вул.Полтавська буд.10, кв.10 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 700 000,00 (100% статутного капіталу)  



КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК:   
ІВАНОВ ДЕНИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Україна., Україна, 01135, місто Київ, 
вул.Полтавська, будинок 10, квартира 10.  
Тип бенефіціарного володіння: 
Прямий вирішальний вплив 
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в 
юридичній особі: 
100  
 

Відомості про склад 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
юридичної особи  

Наглядова рада не створювалася.  
Виконавчий орган:  
Директор – Іванов Денис Владиславович  
 

Головний бухгалтер  Відомості відсутні  

Відомості про відокремлені 
підрозділи юридичної 
особи  

Відокремлені підрозділи відсутні  

Відомості про ліцензії та 
дозволи  

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з 
фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг №1356 від 31.07.2018р.)  

Відомості про порушення 
провадження у справі про 
банкрутство, застосування 
процедури санації  

Відомості відсутні  

Рішення про ліквідацію  Відомості відсутні  

  


