
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 28 жовтня 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС» ЄДРПОУ 39508708 
(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 сукупн

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТ 

ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» 

ЮО Україна 
ЄДРПОУ: 42713418 

100 - 100  Пряме володіння 100% 

2 ЗІНКОВА ІРИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

ФО Громадянство: Україна, 

Місцезнаходження: 

Україна, зареєстрована за 
адресою: 04070, м. Київ, 

вул. Волоська, буд. 18,  

кв. 18 

- 25 25 Опосередкована участь через володіння 25% статутного 
капіталу ТОВ «ІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код  

42713418, що в свою чергу володіє 100% надавача 

фінансових послуг. Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 26 березня 2019 року  

№ 465. 

3 БОНДАРЄВ СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФО Громадянство: Україна, 
Місцезнаходження: 

Україна, зареєстрований 

за адресою: 2002, м. Київ,  

вул. М. Раскової, буд. 
52В, кв. 77 

- 21,7 21,7 Опосередкована участь через володіння 21,7% статутного 

капіталу ТОВ «ІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код  

42713418, що в свою чергу володіє 100% надавача 

фінансових послуг. Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 26 березня 2019 року  

№ 464. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



 СТЕБЕЛЬСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР 
ЮРІЙОВИЧ 

ФО Громадянство: Україна, 

Місцезнаходження: 
Україна, зареєстрований 

за адресою: 81641, 

Львівська область, 

Миколаївський район,  
с. Черниця,  

вул. Л. Українки, буд. 3 

- 21,7 21,7 Опосередкована участь через володіння 21,7% статутного 

капіталу ТОВ «ІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код  

42713418, що в свою чергу володіє 100% надавача 

фінансових послуг. Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 26 березня 2019 року  

№ 463. 

 ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ 
В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ФО Громадянство: Україна, 
Місцезнаходження: 

Україна, зареєстрований 

за адресою: 03190,  

м. Київ, вул. Саратовська, 
буд. 14/9, кв. 64 

- 21,7 21,7 Опосередкована участь через володіння 21,7% статутного 

капіталу ТОВ «ІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код  

42713418, що в свою чергу володіє 100% надавача 

фінансових послуг. Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 26 березня 2019 року  

№ 462. 

 

           Директор / протокол №128 від 22 березня 

2017 року 
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підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 
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