З метою виконання вимог статті 12, 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» ТОВ «Віннер Лізинг» (надалі - Компанія)
розкриває таку інформацію:

Повне найменування,
ідентифікаційний код, контактний
телефон і адреса електронної
пошти, місцезнаходження особи,
що надає фінансові послуги;
адреса, за якою приймаються
скарги споживачів фінансових
послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Віннер Лізинг»
ТОВ «Віннер Лізинг»
Код ЄДРПОУ 40334203
Код території за КОАТУУ 3222484403
08112, Україна, Київська область, Києво-Святошинський
район, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-А
Контактний
номер
телефону:
+38(044)585-63-00;
+38(067)212-57-27.
E-mail: wlservice@winner.ua
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів:
08112, Україна, Київська область, Києво-Святошинський
район, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-А

Найменування особи, яка надає
посередницькі послуги

Відсутні
Номер запису в Єдиному державному реєстрі про

Відомості про державну реєстрацію
проведення державної реєстрації юридичної особи
особи, яка надає фінансові послуги; 13391020000012458 від 10.03.2016 року

Інформація
щодо
включення
Компанії до Реєстру осіб, які не є Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають
фінансовими установами, але право надавати окремі фінансові послуги.
мають право надавати окремі Дата взяття на облік – 30.06.2016
фінансові послуги
Перелік фінансових послуг,
Фінансовий лізинг, код КВЕД 64.91
що надаються Компанією

Відомості про власників
істотної участі (у тому числі
осіб, які здійснюють
контроль за Компанією)

Гинянський Джон, Сполучені Штати Америки, 19806-1001
Штат Делавер, місто Уілмінгтон, Брендівайн Фоллс Роуд,
б.33.
Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив
Сукупний відсоток одноособової участі: 51,0%
Гинянський Джон є засновником та єдиним бенефіціаром
(вигодонабувачем) "Ануїтетний траст Джона Гинянського
2016". "Ануїтетному трасту Джона Гинянського 2016"
належить частка у розмірі 27,5% у статутному капіталі
компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк.". Також Гинянський
Джон є засновником та єдиним бенефіціаром
(вигодонабувачем) "Траст Джона Гинянського У/А/Д
Серпень 24,2007". "Трасту Джона Гинянського У/А/Д
Серпень 24,2007" належить частка у розмірі 20,3% у
статутному капіталі компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк.".
Окрім того Гинянський Джон є прямим володільцем
(учасником) частки у розмірі 3,2% у статутному капіталі
компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк."
Гинянський Майкл Джон, Сполучені Штати Америки,
19807-2321, Штат Делавер, м. Уілмінгтон, Кеннет Пайк,
б.4820.
Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив

Cукупний відсоток одноособової участі: 19,0%
Гинянський Майкл Джон (Hynansky Michael John) є
прямим володільцем (учасником) частки у розмірі 19,0% у
статутному капіталі компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк."
("Winner Group Ukraine, Inc."). Компанії "Віннер Груп
Юкрейн, Інк." ("Winner Group Ukraine, Inc.")
безпосередньо (прямо) належить частка у розмірі 1,0% у
статутному капіталі ТОВ "Віннер Лізинг". Окрім того
компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк." ("Winner Group
Ukraine, Inc.") належить частка у розмірі 100,0% у
статутному капіталі компанії "Віннер оф Юкрейн, Інк."
("Winner of Ukraine, Inc."), якій, в свою чергу,
безпосередньо (прямо) належить частка у розмірі 99,0% у
статутному капіталі ТОВ "Віннер Лізинг".
Гинянська Лія Ксенія, Сполучені Штати Америки, 19123,
ПЕНСИЛЬВАНІЯ ШТАТ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПОПЛАР СТРІТ 407.
Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив
Сукупний відсоток одноособової участі: 12,0%
Гинянська Лія Ксенія (Hynansky Leah Xenia) діє через "Траст
Лії Гинянської 2016" ("The Leah Hynansky 2016 Trust") - є
єдиним бенефіціаром цього трасту. "Трасту Лії Гинянської
2016" ("The Leah Hynansky 2016 Trust") належить частка у
розмірі 12,0% у статутному капіталі компанії "Віннер Груп
Юкрейн, Інк." ("Winner Group Ukraine, Inc.").
Вадас Александра Гинянська, Сполучені Штати Америки,
19807, Штат Делавер, м.Уілмінгтон, Стюарт Роуд, б.917.
Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив
Сукупний відсоток одноособової участі: 18,0%
Гинянська Вадас Александра (Hynansky Vadas Alexandra) є
прямим володільцем (учасником) частки у розмірі 18,0% у
статутному капіталі компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк."
("Winner Group Ukraine, Inc.").
«WINNER OF UKRAINE, INC.» (КОМПАНІЯ «ВІННЕР ОФ
ЮКРЕЙН, ІНК.»)
Особа є прямим учасником надавача фінансових послуг
(ТОВ "Віннер Лізинг"), засновником та володіє часткою у
розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «Віннер Лізинг».
Дата реєстрації компанії "Віннер оф Юкрейн, Інк."
("Winner of Ukraine, Inc."): 21.05.1992
«WINNER GROUP UKRAINE, INC.» (КОМПАНІЯ «ВІННЕР ГРУП
ЮКРЕЙН, ІНК.)
Особа є одночасно прямим та опосередкованим
учасником надавача фінансових послуг (ТОВ "Віннер
Лізинг"), а також засновником і володіє часткою у розмірі
1% у статутному капіталі ТОВ «Віннер Лізинг». Дата
реєстрації компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк." ("Winner
Group Ukraine, Inc."): 13.11.1996.
«THE JOНN HYNANSKY 2016 ANNUITY TRUST» («Ануїтетний
траст Джона Гинянського 2016»).

Особа є непрямим (опосередкованим) учасником
надавача фінансових послуг (ТОВ "Віннер Лізинг").
Єдиним засновником та єдиним бенефіціаром
"Ануїтетного трасту Джона Гинянського 2016" ("The John
Hynansky 2016 Annuity Trust" є Гинянський Джон
(Hynansky
John).
Єдиним
довірчим
власником
"Ануїтетного трасту Джона Гинянського 2016" ("The John
Hynansky 2016 Annuity Trust") є Майкл Ентоні Альберо
(Michael Anthony Albero).
"Ануїтетному трасту Джона Гинянського 2016" ("The John
Hynansky 2016 Annuity Trust") належить частка у розмірі
27,5% у статутному капіталі компанії "Віннер Груп Юкрейн,
Інк." ("Winner Group Ukraine, Inc.").
«John Hynansky Revocable Trust U/A/D August 24, 2007»
(«Траст Джона Гинянського У/А/Д Серпень 24,2007»)
Особа є непрямим (опосередкованим) учасником
надавача фінансових послуг (ТОВ "Віннер Лізинг").Єдиним
засновником та єдиним бенефіціаром "Трасту Джона
Гинянського У/А/Д Серпень 24,2007" ("John Hynansky
Revocable Trust U/A/D August 24, 2007»") є Гинянський
Джон (Hynansky John).
Єдиним довірчим власником "Трасту Джона Гинянського
У/А/Д Серпень 24,2007" ("John Hynansky Revocable Trust
U/A/D August 24, 2007»") є Гинянський Джон (Hynansky
John).
"Трасту Джона Гинянського У/А/Д Серпень 24,2007" ("John
Hynansky Revocable Trust U/A/D August 24, 2007»")
належить частка у розмірі 20,3% у статутному капіталі
компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк." ("Winner Group
Ukraine, Inc.").
«THE LEAH HYNANSKY 2016 TRUST» («Траст Лії Гинянської
2016»).
Особа є непрямим (опосередкованим) учасником
надавача фінансових послуг (ТОВ "Віннер Лізинг").
Єдиним засновником "Трасту Лії Гинянської 2016" ("The
Leah Hynansky 2016 Trust") є Гинянський Джон (Hynansky
John). Єдиним бенефіціаром "Трасту Лії Гинянської 2016"
("The Leah Hynansky 2016 Trust") є Гинянська Лія Ксенія
(Hynansky Leah Xenia).
Довірчим власником "Трасту Лії Гинянської 2016" ("The
Leah Hynansky 2016 Trust") є Майкл А. Альберо (Michael A.
Albero).
Додатковим довірчим власником (additional trustee)
"Трасту Лії Гинянської 2016" ("The Leah Hynansky 2016
Trust") є Джонатан Д. Соколофф (Jonathan D. Sokoloff).
"Трасту Лії Гинянської 2016" ("The Leah Hynansky 2016
Trust") належить частка у розмірі 12,0% у статутному
капіталі компанії "Віннер Груп Юкрейн, Інк." ("Winner
Group Ukraine, Inc.").

Відомості про склад
наглядової ради та
виконавчого органу
Компанії

Наглядова рада у Товаристві відсутня.
Директор - Камінський Антон Сергійович

Відомості про відокремлені
підрозділи Компанії
Відомості про ліцензії та
дозволи, видані Компанії та
інформація щодо наявності в
особи, яка надає фінансові послуги,
права на надання відповідної
фінансової послуги
Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство, застосування
процедури санації Компанії
Рішення про ліквідацію
Компанії
Кількість
акцій
фінансової
установи, які знаходяться у
власності членів її виконавчого
органу

Відокремлені підрозділи відсутні
Довідка про взяття на облік юридичної особи, серія та
номер ФЛ №570, дата видачі 30.06.2016;
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.05.2017 № 2090
(про видачу ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме
на надання послуг фінансового лізингу), ліцензія чинна.
Відомості відсутні

Відомості відсутні

Відсутні

КОМПАНІЯ "ВІННЕР ОФ ЮКРЕЙН, ІНК.", Країна
Сполучені
Штати
Америки,
Перелік осіб, частки яких у резиденства:
Місцезнаходження: Сполучені Штати Америки, Штат
статутному
капіталі
Компанії
Делавер,19801, Уілмінгтон, Татналл стріт, 911, Розмір
перевищують п'ять відсотків
внеску до статутного фонду (грн.): 5940000,00; частка у
статутному капіталі ТОВ «Віннер Лізинг» - 99%
Послуги фінансового лізингу транспортних засобів для
Клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- Річна процентна ставка фіксована (в залежності від
обраної програми фінансового лізингу)
- Авансовий платіж: від 10% до 60% від вартості Об’єкта
лізингу;
- Адміністративний платіж (одноразовий): 2,5% від
вартості Об’єкта лізингу;
- Щомісячна комісія: від 0,4% від вартості Об’єкта лізингу.
- Строк фінансування: від 12 до 60 місяців;
- Валюта фінансування: євро*, долар США*, гривня

Перелік послуг, що надаються
*Оплата здійснюється в гривні за курсом ТОВ «Віннер
Компанією,
Лізинг» https://www.winnerleasing.ua/pro-lizing/currency/
порядок та умови їх надання
Послуги фінансового лізингу транспортних засобів для
Клієнтів фізичних осіб
- Річна процентна ставка: 15,5%;
- Авансовий платіж: від 20% до 60% від вартості Об’єкта
лізингу;
- Адміністративний платіж (одноразовий): 2,5% від
вартості Об’єкта лізингу;
- Щомісячна комісія: від 0,35% від вартості Об’єкта лізингу.
- Строк фінансування: від 12 до 36 місяців;
- Валюта фінансування: гривня.

Остаточні
умови
надання
фінансової
послуги
викладаються та фіксуються у відповідному договорі
фінансового лізингу.
Програми фінансового лізингу для юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців:
- Програма фінансування автомобілів марок Volvo,
Jaguar, Land Rover, Porsche від 0,01% річних,
валюта фінансування євро*; авансовий платіж від
20%; строк фінансування від 12 місяців до 60
місяців.
Адміністративний платіж (одноразовий): 2.5% від
вартості Об’єкту лізингу.
Щомісячна комісія: від 0,5% від вартості Об’єкту
лізингу.
-

Стандартна програма фінансування транспортних
засобів, валюта фінансування євро*: річна
процентна ставка від 10%; авансовий платіж від
10%; строк фінансування від 12 місяців до 60
місяців.
Адміністративний платіж (одноразовий): 2.5% від
вартості Об’єкта лізингу.
Щомісячна комісія: від 0,4% від вартості Об’єкта
лізингу.
*Оплата здійснюється в гривні за курсом ТОВ «Віннер
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати Лізинг» https://www.winnerleasing.ua/pro-lizing/currency/

(проценти) щодо фінансових послуг
залежно від виду фінансової
послуги

-

Стандартна програма фінансування транспортних
засобів, валюта фінансування гривня: річна
процентна ставка 15,5%; авансовий платіж від
20%; строк фінансування від 12 місяців до 36
місяців.
Адміністративний платіж (одноразовий): 2.5% від
вартості Об’єкта лізингу.
Щомісячна комісія: від 0.4 % від вартості Об’єкта
лізингу.

-

Стандартна програма фінансування транспортних
засобів, валюта фінансування долар США*: річна
процентна ставка від 10%; авансовий платіж від
20%; строк фінансування від 12 місяців до 60
місяців.
Адміністративний платіж (одноразовий): 2.5% від
вартості Об’єкта лізингу.
Щомісячна комісія: від 0.35 % від вартості Об’єкта
лізингу.

*Оплата здійснюється в гривні за курсом ТОВ «Віннер
Лізинг» https://www.winnerleasing.ua/pro-lizing/currency/
Програма фінансового лізингу для фізичних осіб:

-

Стандартна програма фінансування транспортних
засобів, валюта фінансування гривня: річна
процентна ставка 15,5%; авансовий платіж від 20%
до 60% від вартості об’єкта лізингу; строк
фінансування від 12 місяців до 36 місяців.
Адміністративний платіж (одноразовий): 2.5% від
вартості Об’єкта лізингу.
Щомісячна комісія: від 0.35 % від вартості Об’єкта
лізингу.

Загальний розмір платежів при отриманні послуги
фінансового лізингу залежить від обраних Клієнтом умов
фінансування, валюти фінансування (для фізичних осіб
фінансування виключно в гривні), графіку фінансування,
виду та характеристик Об’єкту лізингу, строку лізингу.
При отриманні послуги можуть виникнути наступні
податки та збори:
*Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з
операцій з відчуження легкових автомобілів. Порядок
оплати встановлюється ЗУ «Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування»;
*Транспортний податок у випадках, передбачених
Податковим кодексом України, постановою КМУ №66 від
18 лютого 2016 року;
Наведені дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової
послуги, що надаються ТОВ «Віннер Лізинг» і порядок
визначення витрат, які повинен сплатити Клієнт
фіксуються при укладенні відповідного договору.

Мінімальний строк дії договору
фінансового лізингу

12 місяців
З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися
до:
1. Національного банку України за адресою:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Веб-сайт: www.bank.gov.ua
Телефон довідкової телефонної служби:
0 800 505 240.

2. Держпродспоживслужби України та її територіальних
органів
Інформація про механізми захисту Веб-сайт: https://dpss.gov.ua/
прав споживачів фінансових послуг Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Електронна адреса: info@dpss.gov.ua
Години роботи:
пн-чт 9:00-18:00
пт 9:00-16-45
обідня перерва 13:00-13:45
тел.: (044) 279 12 70
3. Клієнт (споживач послуги) має право звернутися з усною
та/або письмовою скаргою/заявою (в тому числі, шляхом
направлення листа на наступну електронну адресу:

wlservice@winner.ua) та отримати обґрунтовану відповідь
протягом 30 днів.
Способи врегулювання спірних питань щодо надання
фінансових послуг:
1) Досудове врегулювання (направлення письмових
звернень, запитів, листів на адресу Компанії та/або
регулятора у сфері ринків фінансових послуг);
2) Судове врегулювання спору (направлення позовної
заяви до суду).
Національний банк України
Контактна інформація органу, який Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
здійснює державне регулювання Веб-сайт: www.bank.gov.ua
щодо діяльності особи, яка надає Телефон довідкової телефонної служби:
0 800 505 240
фінансові послуги
Адреса електронної пошти: nbu@bank.gov.ua

Наявність гарантійних фондів чи
компенсаційних
схем,
що
застосовуються
відповідно до законодавства
Договір про надання фінансових
послуг

Відсутні
Відомості розміщені на веб-сайті Компанії в окремому
документі:
https://www.winnerleasing.ua/prokompaniyu/informatsiya/

