
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «СТАРМІЙ» 
 

(код за ЄДРПОУ 44142649) зареєстроване в 

Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, Номер запису про 

проведення державної реєстрації 

юридичної особи: 1000741020000095484 від 

26.02.2021р. 

 

 
 

 

Місцезнаходження: 

Україна, 49001, місто Дніпро, вул. Грушевського Михайла,13. 

Телефон: (095) 228 94 91 

Адреса електронної пошти fcstarmiy@gmail.com 

Керівник – Дядькіна Ольга Олексіївна. 

 

Перелік послуг, що надаються (за умови наявності відповідної 

ліцензії): 

● надання послуг фінансового лізингу; 

● надання послуг факторингу; 

● надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

 

Ціна та тарифи: 

Факторинг - Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену 

продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх 

вартості у вигляді Авансу на поточний рахунок Клієнта — 2-3% від загальної суми 

прав вимоги (не менше 5 тис.грн.). Авансування в розмірі до 90%, строк 

фінансування до 120 днів. 

 
Надання коштів у позику - Строком 1-5 років, з процентною ставкою, в залежності 

від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності 

забезпечення – від 30% річних, комісії за надання кредиту – від 1 000,00 грн. 

 
Фінансовий лізинг - базові умови, ціна та тарифи фінансового лізингу: 

 
● Вид операцій - Фінансовий лізинг. 

● Валюта операцій - Гривня. 

● Строк лізингу - Від 12 до 60 місяців. 
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● Об’єкт лізингу - Виробниче обладнання 

● Авансовий платіж - Від 40 % вартості майна. 

● Періодичність лізингових платежів - Щомісячно, рівними частинами. 

● Ставка лізингових процентів - Від 25 % річних. 

● Комісійна винагорода - Відсутня. 

● Перехід права власності  - Після повної сплати лізингових платежів. 

 
Остаточні умови укладення договору фінансового лізингу визначаються рішенням 

уповноваженого органу Товариства, застосовуючи принципи індивідуального підходу 

до кожного клієнта. 

 

Години роботи: 

З понеділка по п'ятницю - з 09:00 до 18:00, без перерви, субота та неділя - 

вихідні. 

 

Відомості про власників істотної участі: 
 

     Пряме володіння 

Шамрай Оксана Романівна 

Країна  громадянства – Україна; 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Тип бенефіціарного володіння - ПРЯМЕ 

(істотна участь) 

Відсоток володіння - 100 % 

 

Інше: 

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. 
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