Інформація по небанківську фінансову установу
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", що
розміщається на веб-сайтах згідно частини 4 статті 12-1 Закону України від 12.07.2001, №
2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та
згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 19.04.2016, № 825 "Про затвердження Положення про
розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі
даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про
внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ"
1. Інформація про повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих
документів: Повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС";
2. ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 22116499;
3. інформація про місцезнаходження фінансової установи: код території за КОАТУУ
8036100000, поштовий індекс 01033, населений пункт – місто Київ, район населеного
пункту Голосіївський, вулиця Жилянська, номер будинку 72 А;
4. інформація про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
- переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- обслуговування платіжних карток;
5. відомості про власників істотної участі:
5.1. відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які
володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків
статутного капіталу фінансової установи:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГЮСС" (код згідно ЄДРПОУ – 13626089);
- громадянин України Коміссаров Юрій Володимирович.
5.2. відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),
що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГЮСС" (код згідно ЄДРПОУ – 13626089);
5.3. відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за
юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової
установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як
10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГЮСС" (код згідно ЄДРПОУ – 13626089);
6. відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
- голова наглядової ради – Коміссаров Юрій Володимирович;
- член Наглядової ради – Ганзіна Геннадій Олександрович;
- член Наглядової ради – Гіріна Олена Сергіївна;
- виконавчий орган – директор Іщенко Олександр Григорович
7. відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
ФІЛІЯ "БЕРДЯНСЬКЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", дата рішення про створення 17.08.1998 г. номер рішення про
створення
б/н,
Код
ЄДРПОУ
ВП:
25490761
Місцезнаходження ВП: 71112, Запорізька область, місто Бердянськ, ПРОСПЕКТ
ПРОЛЕТАРСЬКИЙ, будинок 234, телефон 0615372374.
Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ: переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків.

Керівник відокремленого підрозділу: Іщенко Олександр Григорович.
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЄДИНИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", дата
рішення про створення - 19.03.2007 г. номер рішення про створення 03/07, код ЄДРПОУ ВП:
35064398 Місцезнаходження ВП: 01113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК
АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 7-А, офіс 2,
Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ: переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків.
Керівник відокремленого підрозділу: Іщенко Олександр Григорович.
ФІЛІЯ
"ЦЕНТРАЛЬНА"
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", дата рішення про створення 26.11.2012 г. номер рішення про
створення 26-11, Код ЄДРПОУ ВП: 38461533 Місцезнаходження ВП: 69118, Запорізька
область, місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ГАВРИЛОВА, будинок 16,
телефон 0612138887
Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ: переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків.
Керівник відокремленого підрозділу: Іщенко Олександр Григорович.
8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
8.1.ліцензія Національного банку України № 4, видана 25.11.2013 року на право
здійснення діяльності з надання послуг переказу коштів у національній валюті без
відкриття рахунків:
- вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія – переказ
коштів в національній валюті без відкриття рахунків;
- серія та номер (за наявності) виданої ліцензії № 4 від 25.11.2013 року;
- статус ліцензії - чинна ліцензія;
8.2. дозвіл Національного банку України № 4 від 11.08.2010 року, виданий
внутрішньодержавній небанківській платіжній системі ІнтерПейСервіс»,
платіжною організацією якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом
коштів, відповідно до правил цієї системи;
9. річна фінансова та консолідована фінансова звітність та аудиторські висновки, що
підтверджують її достовірність публікуються в розділі «Інформація» веб-сайту
www.zss.zp.ua;
10. відомості про порушення провадження у справі про банкрутство - ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ
22116499) не визнано в установленому законом порядку банкрутом та відносно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (код
за ЄДРПОУ 22116499) не відкрито ліквідаційну процедуру;
11. у
відношенні
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 22116499) рішення про ліквідацію не
приймалось;

