
 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг  станом на  24 січня 2022 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 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 Корсікова Тетяна 

Вікторівна  

ФО Громадянка України, Україна,  місце проживання: 

«персональні дані», паспорт «персональні дані», 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків за даними Державного реєстру фізичних осіб 

- платників податків «персональні дані» 

90% - 90% Учасник в надавачі фінансових послуг, 

якому належить  90% надавача 

фінансових послуг (Рішення комітету 

НБУ від 03.12.2021 року № 21/3784-пк) 

2 Бойко  

Олександр Леонідович 

ФО Громадянин України, Україна, місце проживання:  

«персональні дані», паспорт «персональні дані»,  

ідентифікаційний номер «персональні дані» 

- 10% 10% Учасник в надавачі фінансових послуг 

через АТ «ЗНВКІФ 

«ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

(100%), якому належить  10% надавача 

фінансових послуг 

3 АТ «ЗНВКІФ 

«ІНФРАСТРУКТУРНІ 

ІНВЕСТИЦІЇ» 

ІСІ Місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. 

Тургенєвська, буд. 38, оф. 102/Б Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 44155071 

10% - 10% Учасник в надавачі фінансових послуг, 

якому належить  10% надавача 

фінансових послуг (Рішення комітету 

НБУ від 29.12.2021 року № 21/4087-пк) 

4 ТОВ «КУА «КЕПІТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУП» 

ЮО Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вул. 

Болсуновська, будинок 13-15, офіс 505, 

ідентифікаційний код  ЄДРПОУ 43679221 

- 10% 10% Управитель активами АТ «ЗНВКІФ 

«ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», 

яке є учасником в надавачі фінансових 

послуг та якому належить  10% 

надавача фінансових послуг 

Директор  

 (посада / реквізити документа, на  підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  надавача фінансових послуг) 

 

____________  

(підпис) 

 

Андросюк Руслан Степанович 

 (ім’я та прізвище) 

15 лютого  2022 року 

(дата) 
Андросюк Р.С. 

(прізвище та ініціали виконавця) 
+38 (050)-071-55-38 

(телефон виконавця) 

 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових 

послуг (підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 


