
 

 

ВІДОМОСТІ  
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових 

послуг станом на 15 червня 2021 року 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКК ФІНАНС» (далі - надавач фінансових пос-
луг) 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

Таблиця 1 

№ 
 

Прізвище, 
ім'я та по 

батькові або 
повне най-
менування 
остаточного 
ключового 
учасника 

Тип 
особи 

Чи є осо-
ба влас-
ником 

істотної 
участі в 
надавачі 
фінансо-
вих пос-

луг 

Інформація 
про особу 

Участь особи в 
надавачі фі-

нансових пос-
луг, % 

Опис взаємозв'язку особи з 
надавачем фінансових пос-

луг 

пр
ям

а 

оп
ос

ер
ед

ко
-

ва
на

 

су
ку

пн
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Короленко 

Микола 
Володими-
рович 

ФО  так Громадянс-
тво: Украї-
на. 
 

  100% 100% 
 

здійснює вирішальний плив 
(100%), оскільки є керівни-
ком надавача фінансових 
послуг та його єдиного за-
сновника ТОВ "Фінансова 
інвестиція" (відповідно до 
п.26 Положення НБУ №30 
від 14 квітня 2021 року № 
30) Короленку М.В. нале-
жить 10,71% у статутному 
капіталі ТОВ «Фінансова ін-
вестиція», якому належить 
100% у статутному капіталі 
надавача фінансових пос-
луг. 

Набуття Короленком М.В. 
істотної участі погоджено 
розпорядженням Націона-
льної комісії, що здійснює 
державне регулювання у 
сфері ринків фінансових 
послуг №591 від 
31.03.2020. 

 

Додаток 2 
до Положення про вимоги до структу-
ри власності надавачів фінансових по-
слуг 
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінан-
сових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або пов-
не найменування юридичної особи 

Розрахунок 

 2 3 
1  Короленко Микола Володимирович 100% 
 
 

Директор (рішення учасника 
№8 від 10.10.2018, наказ 3-к 
від 11.10.2018) 

   

М.В. Короленко 
(посада / реквізити документа, на підставі 

якого діє відповідальна особа / уповноваже-
ний представник надавача фінансових пос-

луг) 

 (підпис)  (ім'я та прізвище) 
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