
Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності 
надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 
станом на 08 червня 2021 року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" (далі - надавач фінансових послуг) 

                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

Таблиця 1 

N 

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  опосеред
кована 

сукупна 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1   Амелін 
Анатолій 
Ігорович 

 ФО   Так  Громадянство: 
Україна. 
Місцезнаходження: 
Україна. 
Інша інформація 
про особу є конфіденційною 

 -   100   100  Учасник, що володіє 
часткою в розмірі 99% в  
ТОВ "СОКУР", якому 
належить частка в 
розмірі 100%  надавача 
фінансових послуг 



2  Сніцарук Ігор 
Вікторович 

 ФО   Ні  Громадянство: 
Україна. 
Місцезнаходження: 
Україна. 
Інша інформація 
про особу є конфіденційною 

 -   1   1  Учасник, що володіє 
часткою в розмірі 1% в  
ТОВ "СОКУР", якому 
належить частка в 
розмірі 100%  надавача 
фінансових послуг 

 

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

N 

з/п 

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

юридичної особи 

Розрахунок 

1  2  3 

1   Амелін Анатолій Ігорович  100% 
Примітка: Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, яка 
опосередковано через осіб здійснює контроль за учасником надавача фінансових послуг, 
дорівнює розміру прямої участі в надавачі фінансових послуг учасника надавача фінансових 
послуг, якого вона контролює. 

2   Сніцарук Ігор Вікторович  100*0,01=1% 
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