
Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:  

Повне найменування юридичної особи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" 

Скорочене найменування юридичної особи: 

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", 

 

Повне найменування іноземною мовою: 

CAPITAL BUSINESS GROUP, LIMITED LIABILITY COMPANY 

Скорочене найменування іноземною мовою: 

CAPITAL BUSINESS GROUP, LLC 

Ідентифікаційний код юридичної особи:  39008619  

Організаційно-правова форма юридичної особи:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 19-21 

Види економічної діяльності:  

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення (основний) 

64.19 Інші види грошового посередництва 

64.91 Фінансовий лізинг 

64.92 Інші види кредитування 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у. 

Назви органів управління юридичної особи:  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРЕЙСЕН", Код ЄДРПОУ:43886646, 

Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, 

місто Київ, вул.Жилянська, будинок 30/32, Розмір частки засновника 

(учасника): 5050000,00 

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі 

відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну 

особу: 

 
ТИМОШОК СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ, Україна. 

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив 

 

ДОВЖЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Україна. 

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив 



Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені 

юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: 
МОКРЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник  

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):  

5050000,00 грн. 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань: 
Дата запису: 05.12.2013 Номер запису: 10701020000052205  

Інформація для здійснення зв'язку:  

Телефон: 

+38(093)-917-11-90 

 
Електронна пошта: 

capital_business_gr@ukr.net 

 

Товариство не має відокремлених підрозділів.  

 

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової 

установи — відсутні.  

 

Рішення про ліквідацію фінансової установи — не приймалось.  

 

Наглядова рада товариства — відсутня. 

Свідотство про реєстрацію фінансової установи від 26.01.2016 ФК № 700 

Ліцензії Установи:  

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків 

від 06.06.2017 № 49/1, видана Національним банком України 

 

Ліцензія на надання послуг з фінансового лізингу, видана Нацкомфінпослуг 

згідно розпорядження від 04.07.2017 № 3010 

 

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту, видана Нацкомфінпослуг згідно розпорядження від 

04.07.2017 № 3010 
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