
 
 

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.  
 
Остання дата та номер запису  у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань  від 18.01.2021 року під номером запису 1 000 701 0700 
1207 5399. 
   
04 серпня 2016 року Фінансову установу було внесено до Державного реєстру фінансових 
установ та отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Фінансова установа надає 
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: Грищенко Олена Станіславівна 
 

Контактні телефони Фінансової установи +38(044)-333-92-43 
+38 (067) 333-92-43 
+38 (099) 333-92-43 
+38 (063) 333-92-43	
 

Адреса електронної пошти Фінансової 
установи 

info@allrise.ua 
 

Власник істотної участі Фінансової 
установи 

Трубчік Михайло Степанович/ 
Mikhail Stepanovich Trubchik 
 
Одноосібний засновник.  
Відсоток частки в капіталі –100% 
 

Адреса засновника Фінансової установи США,27162, Хідден Трейл рд, Лагуна Хіллс, 
Каліфорнія 92653 
 



Розмір внеску до статутного фонду 
Фінансової установи  

4 000 000 грн. 

Кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер) Фінансової установи: 

Трубчік Михайло Степанович/ 
Mikhail Stepanovich Trubchik 
(громадянство США) 
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 604-23-2326 
 

Повний перелік фінансових послуг, які 
планує надавати Фінансова установа: 

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

Відомості про ліцензії та дозволи 
 

Ліцензія видана на підставі розпорядження 
Нацкомфінпослуг України від 05.07.2018 №1150,  
на провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на  
ринку цінних паперів), а саме на надання коштів  
у позику, в тому числі і на умовах фінансового  
кредиту.  
 
Статус ліцензії – чинна безстроково 
 

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) 

 
 
 


