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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
(в тому числі Інформація про фінансові послуги відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринку фінансових послуг») 
  

Інформація про Інвестиційну фірму 

Повне найменування. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-

ІНВЕСТ» 

Скорочене найменування. ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» 

Місцезнаходження. Кловський узвіз, буд. 7, м. Київ, 01021, Україна 

Контактний телефон. +38 044 364-06-41 

Адреса електронної пошти. deals@ti-invest.com.ua 

Адреса вебсайту. http://ti-invest.com.ua/ 

Мови, якими клієнт може спілкуватися 

з Інвестиційною фірмою, і отримувати 

від Інвестиційної фірми документи та 

іншу інформацію. 

Українська, російська 

Засоби зв'язку, що використовуються 

між Інвестиційною фірмою та клієнтом, 

у тому числі, для надсилання та 

отримання замовлень. 

Поштова кореспонденція: Кловський узвіз, буд. 7, м. Київ, 01021, 

Україна, ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ». 

Телефон: +38 044 364-06-41 

Електронна пошта: deals@ti-invest.com.ua 

Сервіс обміну ЕД: https://vchasno.ua (ідентифікатор 37833036) 

Публікація інформації на Сайті Інвестиційної фірми (виключно для 

Інвестиційної фірми): http://ti-invest.com.ua/ 

Подання (надсилання) клієнтом або потенційним клієнтом 

звернення до ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» передбачає його згоду на 

обробку, використання персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних». 

Відомості про державну реєстрацію 

Інвестиційної фірми. 

Код ЄДРПОУ: 37833036 

Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації:  

25.08.2011, 1 072 102 0000 026701. 

Інформація щодо включення 

Інвестиційної фірми до відповідного 

державного реєстру фінансових 

установ. 

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових 

установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, 

видане НКЦПФР. 

Реєстраційний номер (№ запису в Реєстрі): 1911. 

Дата включення в Реєстр: 23.01.2012р. 

Інформація про отримані ліцензії, 

видані НКЦПФР 

(інформація щодо наявності в 

Інвестиційної фірми права на надання 

відповідної фінансової послуги). 

Рішення №59 від 12.02.2019 року (строк дії ліцензії з 12.02.2019 року 

– необмежена) про видачу ліцензії НКЦПФР на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами: Брокерська діяльність. 

Рішення №59 від 12.02.2019 року (строк дії ліцензії з 12.02.2019 року 

– необмежена) про видачу ліцензії НКЦПФР на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами: Дилерська діяльність. 

Рішення №59 від 12.02.2019 року (строк дії ліцензії з 12.02.2019 року 

– необмежена) про видачу ліцензії НКЦПФР на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами: Діяльність з управління цінними паперами. 

Рішення №59 від 12.02.2019 року (строк дії ліцензії з 12.02.2019 року 

– необмежена) про видачу ліцензії НКЦПФР на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами: Андеррайтинг. 

Перелік послуг, що надаються 

Інвестиційною фірмою, порядок та 

умови їх надання. 

Перелік послуг, що надаються Інвестиційною фірмою, порядок та 

умови їх надання визначається у відповідному договорі про надання 

інвестиційних послуг, що укладається між клієнтом та 

Інвестиційною фірмою.  

Зокрема в залежності від результатів проведеного Інвестиційною 
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фірмою оцінювання Клієнту можуть надаватись наступні 

інвестиційні послуги: 

• Брокерські послуги за замовленнями клієнта. 

• Субброкерські послуги за замовленнями клієнта. 

• Дилерські операції з клієнтом. 

• Послуги з розміщення без надання гарантії. 

Інформація про надання послуг за 

участі іноземної інвестиційної фірми із 

зазначенням держави, в якій 

зареєстрована така іноземна 

інвестиційна фірма (у разі надання 

таких послуг). 

EXT LTD, Interactive brokers Group LLC 

Найменування особи, яка надає 

посередницькі послуги. 

Особа відсутня 

Контактні дані НКЦПФР 

(контактна інформація органу, який 

здійснює державне регулювання щодо 

діяльності Інвестиційної фірми). 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua/ 

E-mail: info@nssmc.gov.ua 

Звернення громадян 

office@nssmc.gov.ua 

Адреса: вул. Московська 8, к.30, м. Київ, 01010. 

«Гаряча лінія» для громадян та підприємств: +38 (044) 280-28-26. 

Відділ захисту прав інвесторів: +38 (044) 280-88-36. 

  

 


