
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВ "ТАЛІОН ПЛЮС" 

 

1. Повне найменування фінансової установи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛІОН ПЛЮС" 

2. Ідентифікаційний код фінансової установи за ЄДРПОУ: 39700642 

3. Місцезнаходження фінансової установи та адреса, за якою приймаються скарги 

споживачів фінансових послуг: 

Код території за КОАТУУ: 7410100000 

Україна, 14027, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Рокоссовського, будинок 7, 

перший поверх. 

Режим робочого часу фінансової установи: 

Робочі дні: 

З понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 18:00 год. Години перерви з 13:00 год. до 14:00 год. 

Вихідні дні: субота та неділя. 

4. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 

реєстрації юридичної особи, яка надає фінансові послуги: дата запису: 19.03.2015; номер 

запису: 10711020000033706 

5. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру 

фінансових установ: 

Фінансова установа включена до державного реєстру фінансових установ. 

Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи серії ФК №563 від 21.04.2015, видане Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Реєстраційний номер: 

13103114, анулювання та припинення дії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

не застосовувалось. Наразі свідоцтво передано Національному банку України для 

переоформлення. 

6. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:   

Надання послуг з факторингу 

7. Відомості про учасників та власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють 

контроль за фінансовою установою): 

7.1. Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить 

10% і більше відсотків статутного капіталу фінансової установи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙЛАЙН УКРАЇНА», 

код ЄДРПОУ 39643964, країна резидентства: Україна, місцезнаходження: Україна, 

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 17, офіс 207. 

7.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи, 

що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника: 

Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи відсутні. 

7.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 

установою та/або юридичними особами - учасниками фінансової установи (які 

володіють часткою), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу 

фінансової установи): 

- Дубова Вікторія Валеріївна, здійснює контроль ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙЛАЙН УКРАЇНА» 

8. Кількість часток у статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності 

членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі 

фінансової установи перевищують п'ять відсотків; 

8.1. Членам виконавчого органу не належать частки у статутному капіталі фінансової 

установи. 

8.2. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 

п'ять відсотків: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙЛАЙН 

УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 39643964, Країна резиденства: Україна, 

Місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 

17, офіс 207. 



9. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: 

9.1. У фінансовій установі відсутня Наглядова Рада; 

9.2. Виконавчим органом фінансової установи є директор (керівник фінансової установи) 

– Патіюк Віталій Вікторович 

10. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: 

Філія "Контактний центр" Товариства з обмеженою відповідальністю "Таліон Плюс" 

Ідентифікаційний код філії за ЭДРПОУ 43254917 

Рішення про створення №27/09-19 від 27.09.2019 Надання послуг з факторингу 

Місцезнаходження 14027 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНІГІВ, МІСТО ЧЕРНІГІВ, 

Рокосовського, буд.7 

Телефон +380978674965 

Керівник Дубовий Владислав Миколайович 

11. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі: 

11.1. Ліцензія на надання послуг з факторингу, видана Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія та номер 

відсутні, розпорядження про видачу ліцензії №4234 від 07.11.2017 року, початок дії 

ліцензії 07.11.2017 року, ліцензія не переоформлювалась, тимчасового зупинення дії 

ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна 

(безстрокова). 

11.2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №563 від 21.04.2015, 

видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Реєстраційний номер: 13103114, анулювання та припинення дії 

свідоцтва про реєстрацію фінансової установи не застосовувалось. Наразі свідоцтво 

передано Національному банку України для переоформлення. 

12. Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду 

фінансової послуги: 

Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг визначаються у 

відповідності від обраних клієнтом програм, згідно яких останній бажає отримати 

фінансові послуги. 

13. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової установи: 

13.1. Провадження справи про банкрутство по відношенню до фінансової установи не 

порушувалось. 

13.2. По відношенню до фінансової установи процедура санації не відкривалась. 

14. Рішення про ліквідацію фінансової установи: 

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось. 

15. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

закону. 

Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, 

що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства. 

16. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання 

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання 

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги здійснюється у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

Заяви, звернення, скарги споживачів фінансових послуг подаються до Товариства 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та розглядаються у 

передбаченому в цьому законі порядку.  

 

Споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, 

наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг, за 

контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного 

банку України у розділі «Захист прав споживачів» за посиланням. 

 

Порядок подання звернень до Національного банку України щодо вирішення порушених 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection


у зверненнях питань, уключаючи випадки, якщо Товариство не надало відповідь на 

звернення в установлений законодавством України, строк розгляду звернень або отримана 

відповідь не задовільнила споживача, передбачено Інструкцією про організацію розгляду 

звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до 

публічної інформації в Національному банку України затвердженою Рішенням Правління 

Національного банку України № 332-рш від 14.05.2020 року (доступ за посиланням). 

17. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності фінансової 

установи, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів: 

17.1. Національний банк України: адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 

505 240, електронна пошта nbu@bank.gov.ua. 

17.2. Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, адреса: 03151, м. Київ, 

Солом'янський район, вул. Волинська, будинок 12, тел.: +38(044) 486-54-86. 

18. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що 

надаються іншими фінансовими установами. 

Фінансова установа не надає та не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими 

фінансовими установами. 

19. Загальна суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з 

податками, порядок визначення таких витрат: 

Порядок сплати зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з 

податками в результаті отримання фінансової послуги здійснюється виключно у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

20. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. 

Фінансова установа не надає додаткових фінансових послуг. 

21. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 

а) наявна можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових 

послуг. б) гарантійні фонди чи компенсаційні схеми не передбачені. 

22. Перелік власних вебсайтів фінансової установи, які використовуються для надання 

відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови 

та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання 

фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів: 

https://talion-plus.com.ua/  

23. Інформація про основні показники діяльності фінансової установи на підставі поданої 

нею до Національного банку звітності можна перевірити на сторінці офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку, яка доступна за посиланням. 

24. Відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінансовій установі доступні у КІС 

Національного банку за посиланням та на сайті фінансової установи за посиланням. 

25. Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено 

Державний реєстр фінансових установ станом на дату, вказану у ньому, доступна за 

посиланням. Для отримання інформації на поточну дату, рекомендуємо здійснювати 

пошук окремих фінансових установ у КІС Національного банку за посиланням. 

 

 

Редакція Публічної інформації діє з 24 січня 2022 року 
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