
 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 14 червня 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан»  (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 

пря

ма 

опосе

редко

вана 

сукупн

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "БЕРЕГ-ГРУП" 

 ЮО місцезнаходження Україна, 

01135, м. Київ, вул. 

Жилянська, буд. 101; 

ідентифікаційний код за 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських 

формувань 35252433 

 

 89  -  89 є учасником надавача фінансових 

послуг, якому належить частка 

89% статутного капіталу. 

 

2 ТІМЕТ ЛІМІТЕД 

(TIMET LIMITED) 

ЮО Республіка Кіпр (Republic of 

Cyprus). Місцезнаходження: 

Арх. Макаріу ІІІ, 140 

Раптопоулос Білдинг, 3-й 

Поверх, Квартира/Офіс 301, 

Поштовий індекс 3021, м. 

Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou 

III, 140 Rapropoulos Building, 

3rd Floor, Flat/Office 301, P.C. 

3021, Limassol, Cyprus), 

ідентифікаційний код із витягу 

з торговельного, банківського, 

судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що 

підтверджує реєстрацію 

іноземної юридичної особи в 

країні, у якій зареєстровано її 

головний офіс НЕ 182639 

 

- 89 89 через ТОВ "БЕРЕГ-ГРУП" 

(94,999%), якому належить 

частка 89% в статутному капіталі 

надавача фінансових послуг. 

Контролює ТОВ «Берег-Груп» 

 

3 БУТКО РОДІОН 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

ФО Громадянин України, місце 

проживання: Україна 

- 89 89 через TIMET LIMITED/ТІМЕТ 

ЛІМІТЕД (100%), якій належить 

частка 94,999% в статутного 

капіталу ТОВ "БЕРЕГ-ГРУП", 

якому належить частка 89% в 

статутному капіталі надавача 

фінансових послуг. 

Контролер компанії TIMET 

LIMITED (ТІМЕТ ЛІМІТЕД) та 

ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП». 

Набуття істотної участі 

погоджено відповідно до 

розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг №1533 від 

23.06.2020р. Строк дії 

розпорядження для набуття 

істотної участі – 12 місяців з дати 

його прийняття.  

 



4  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ 

ФОНДІВ "АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

країна 

реєстрації/місцезнаход

ження: Україна 

 яке діє від свого імені, 

в інтересах та за 

рахунок активів 

ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВА

НОГО ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО 

ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС"  

ІСІ місцезнаходження Україна, 

04053, м. Київ, провул. 

Киянівський, буд. 7А 

ідентифікаційний код за 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських 

формувань 35093832 

код за ЄДРІСІ 2331463 

10 - 10 є учасником надавача фінансових 

послуг, якому належить частка 

10% статутного капіталу. 

 

 

Генеральний директор 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

Вініченко О.В. 
(ім'я та прізвище) 

   

 

 

 

 

 

 

 


