
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 11 жовтня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР ФІНАНС (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 опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний 

корпоративний  інвестиційний фонд 

«ПАРК КАПІТАЛ» 

 

 ІСІ 

КОД за ЄДРПОУ: 

44334338 

Місце знаходження: 

03035, Україна, м. 

Київ, вул. Сурикова 3Б 

  

100,00 

  

0,00 

 

100,00 

Єдиний Учасник у Статутному капіталі 

надавача фінансових послуг. Частка 100%. 

Рішення регулятора про надання згоди на 

набуття істотної участі в надавачі 

фінансових послуг відсутнє. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



 

2 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з 

управління активами «АСТА 

КАПІТАЛ» 

 

ЮО 

КОД за ЄДРПОУ: 

39159304 

Місце знаходження: 

03035 Україна, м. Київ, 

вул. Сурикова   3Б 

(Офіс 431) 

 

0,00 

 

100,00 

 

100,00 

Компанія, яка управляє активами АТ 

«ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (100%), 

якому належить частка у розмірі 100% 

статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС». Рішення регулятора про 

надання згоди на набуття істотної участі в 

надавачі фінансових послуг відсутнє. 

 

3 

 

 

Мерецький Олексій Анатолійович 

 

ФО 

 

Громадянство: Україна. 

Місце проживання: 

Україна, м. Київ. 

 

0,00 

 

26,25% 

 

26,25% 

Непрямий учасник небанківської 

фінансової установи ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС».  

Опосередковане через АТ«ЗНВКІФ 

«ПАРК КАПІТАЛ» (26,25%), якому 

належить частка у розмірі 100% 

статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС». 

Рішення регулятора про надання згоди на 

набуття істотної участі в надавачі 

фінансових послуг відсутнє. 

 

4 

 

Колодій Дмитро Миколайович 

 

ФО 

 

Громадянство: Україна. 

Місце проживання: 

Україна, м. Київ. 

 

0,00 

 

24,85526316% 

 

24,85526316% 

Непрямий учасник небанківської 

фінансової установи ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС»  

Опосередковане через АТ «ЗНВКІФ 

«ПАРК КАПІТАЛ» (24,85526316%), якому 

належить частка у розмірі 100% 

статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС». 

Рішення регулятора про надання згоди на 

набуття істотної участі в надавачі 

фінансових послуг відсутнє. 



 

5 

 

Дмитрук Владислав Миколайович 

 

ФО 

 

Громадянство: Україна. 

Місце проживання: 

Україна, м. Київ. 

 

0,00 

 

24,03947368% 

 

24,03947368% 

Непрямий учасник небанківської 

фінансової установи ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС»  

Опосередковане через АТ «ЗНВКІФ 

«ПАРК КАПІТАЛ» (24,03947368%), якому 

належить частка у розмірі 100% 

статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС» 

Рішення регулятора про надання згоди на 

набуття істотної участі в надавачі 

фінансових послуг відсутнє. 

 

6 

 

Калиновський Дмитро 

Анатолійович 

 

ФО 

 

Громадянство: Україна. 

Місце проживання: 

Україна, м. Київ. 

 

0,00 

 

24,85526316% 

 

24,85526316% 

Непрямий учасник небанківської 

фінансової установи ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС».  

Опосередковане через АТ «ЗНВКІФ 

«ПАРК КАПІТАЛ» (24,85526316%), якому 

належить частка у розмірі 100% 

статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР 

ФІНАНС». 

Рішення регулятора про надання згоди на 

набуття істотної участі в надавачі 

фінансових послуг відсутнє. 

 

 

Директор ТОВ «Партнер Фінанс»_ 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

Коваль Наталія Юріївна 
(ім'я та прізвище) 

11 жовтня 2022 року 

(дата) 

 

 


