
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» 
01042, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 18, офіс 32 
ідентифікаційний код юридичної особи 43564077 

 
№ 09-06-3 від «09» червня 2021 року 

 
 

 
 

Схематичне зображення структури власності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» 

станом на 09.06.2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                             В.П. Надьожкін-Добрєв 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЕЛІГАНТ КОМПАНІ», Україна 

100% 

100% 

Шульга Олександр Григорович,  
Україна 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» 



1 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 09 червня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»  

 (далі - надавач фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові або повне 

найменування 

остаточного 

ключового учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної участі в 

надавачі 

фінансових послуг 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис 

взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шульга Олександр 

Григорович 

ФО так Громадянство: 

Україна. Місце 

проживання: 

Україна, 02091, 

місто Київ, вулиця 

Ревуцького, 

будинок 17, 

квартира 133.  

Інша інформація 

про особу 

конфіденційна та 

не підлягає 

розголошенню. 

0 100 100 Через 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ «ЕЛІГАНТ 

КОМПАНІ» 

(100%), якому 

належить частка в 

розмірі 100% 

статутного 

капіталу надавача 

фінансових 

послуг. 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності  

надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 
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Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Розрахунок 

1 2 3 

1  Шульга Олександр Григорович  100*1=100 

 

 

_______Директор______________ 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

____ Віталій Надьожкін-Добрєв_____ 
(ім'я та прізвище) 

___09.06.2021___ 
(дата) 

_____ Віталій Надьожкін-Добрєв_____  
(ім'я та прізвище виконавця) 

_______+380633163030 _______  
(телефон виконавця) 
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ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 09 червня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»    

(далі - надавач фінансових послуг) 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

власника істотної участі 

у надавачі фінансових 

послуг 

Тип 

особи 

Інформація про особу Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис взаємозв'язку особи з надавачем 

фінансових послуг 

пряма опосеред

кована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛІГАНТ КОМПАНІ» 

ЮО Місцезнаходження: 

Україна, 03150, місто Київ, 

вулиця Ковпака, будинок 

49.  

Ідентифікаційний код 

43560994. 

100 0 100 Особа є єдиним учасником (100%) 

надавача фінансових послуг. Набуття 

істотної участі не вимагало 

погодження контролюючих органів, 

оскільки особа була засновником 

надавача фінансових послуг та набула 

істотну участь до отримання 

надавачем фінансових послуг статусу 

фінансової установи. 

2 Шульга Олександр 

Григорович 

ФО Громадянство: Україна. 

Місце проживання: 

Україна, 02091, місто Київ, 

вулиця Ревуцького, 

будинок 17, квартира 133. 

Інша інформація про особу 

конфіденційна та не 

підлягає розголошенню. 

0 100 100 Через ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІГАНТ 

КОМПАНІ» (100%), якому належить 

частка в розмірі 100% статутного 

капіталу надавача фінансових послуг. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності  

надавачів фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 
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_______Директор______________ 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

____ Віталій Надьожкін-Добрєв_____ 
(ім'я та прізвище) 

___09.06.2021___ 
(дата) 

_____ Віталій Надьожкін-Добрєв_____  
(ім'я та прізвище виконавця) 

_______+380633163030 _______  
(телефон виконавця) 

 


