
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ» 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ», надалі – «Фінансова установа», 

зареєстровано 13 січня 2016 року в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю та 

внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під 
номером запису 1 305 102 0000 012925. 
 
04 серпня 2016 року Фінансову установу було внесено до Державного реєстру фінансових установ та отримано 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. 

 
Фінансова установа планує надавати послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту. 
 
Інформація про Фінансову установу: 

Повне найменування Фінансової 

установи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ» 

 

Скорочена найменування Фінансової 
установи: 

ТОВ «ОЛРАЙЗ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Фінансової установи: 

40216355 

Місцезнаходження Фінансової установи: код території за КОАТУУ – 8038200000 
01021, м. Київ, Кловський узвіз будинок 7  
 

Керівник Фінансової установи: Франковська Олена Вікторівна  

Контактні телефони Фінансової установи:  +38(067)-466-73-70 
+38(044)-333-92-43 

Адреса електронної пошти Фінансової 
установи: 

apinchuk@allrise.ua 

Власник істотної участі Фінансової 
установи: 

Громадянка України Франковська Олена Вікторівна, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2527903328, що володіє 100% статутного капіталу ТОВ 
«ОЛРАЙЗ» 

Адреса засновника Фінансової установи  01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 121, квартира 44  

Розмір внеску до статутного фонду 

Фінансової установи: 

3 500 000 грн. 

Кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер) Фінансової установи: 

Громадянка України Франковська Олена Вікторівна, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

2527903328 

Повний перелік фінансових послуг, які 
планує надавати Фінансова установа:  

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

Режим робочого часу Фінансової 
установи: 

Понеділок-П’ятниця з 09:00 до 18:00 
Перерва на обід з 13:00 до 14:00 

Вихідні: Субота, Неділя  

Відомості про склад наглядової ради та 
виконавчого органу Фінансової установи:  

Наглядова рада відсутня 

Відомості про відокремлені підрозділи 

Фінансової установи: 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Річна фінансова та консолідована 
фінансова звітність Фінансової установи: 

 

Додається 

Відомості про порушення провадження у 

справі про банкрутство, застосування 
процедури санації Фінансової установи: 

Не порушено справа про банкрутства, не перебуває у процесі 

припинення 

Рішення про ліквідацію Фінансової 
установи:  

Не порушено справа про банкрутства, не перебуває у процесі 
припинення (ліквідації) 
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