
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 04 листопада 2021 року  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОАЛ» (далі - надавач фінансових послуг) 

                    (повне найменування надавача 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 
Опосеред-

кована 
сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Самсонова Наталія 

Вячеславівна 

ФО  Ні  Громадянка України Самсонова Наталія Вячеславівна, місце проживання: 

«персональні дані», паспорт «персональні дані», ідентифікаційний номер 

«персональні дані» 

0,01% - 0,01% Учасник в надавачі фінансових 

послуг, якому належить  0,01% 

надавача фінансових послуг 

2 Нікіфоров Дмитро 

Юрійович 

ФО Ні  Громадянин України, Україна, місце проживання: «персональні дані», паспорт 

«персональні дані», ідентифікаційний номер «персональні дані» 

- 4,9995% 4,9995% Учасник в надавачі фінансових 

послуг через ТОВ «МЕДІА 

ІМПАКТ» (5%), якому належить  

99,99% надавача фінансових 

послуг 

3 Ahimov Zafar 

(Ахімов Зафар) 
ФО Так Громадянин  Ізраїлю, паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані», 

зареєстрований «персональні дані» 

- 99,99% 99,99% Учасник в надавачі фінансових 

послуг через ТОВ «МЕДІА 

ІМПАКТ» (95%), якому 

належить  99,99% надавача 

фінансових послуг 

 

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 Нікіфоров Дмитро Юрійович 5*99,99/100=4,9995 

2 Ahimov Zafar (Ахімов Зафар) 99,99 
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