
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 31 серпня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ» (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 опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Воловик 

В’ячеслав 

Васильович 

 

 ФО  Так Громадянство 

України, місце 

проживання: 

Україна, 65091, 

місто Одеса, 

вулиця Середня, 

будинок 23, 

квартира 15; 

паспорт МВ 

421591, виданий 

Шосткинським МВ 

ГУ МВС України в 

Сумській області 

26.08.2009 року; 

ідентифікаційний 

номер (податковий 

номер) фізичної 

особи: 

2587201234. 

90 

 

0 90  Особа є 

учасником 
надавача 

фінансових 

послуг, якій 
належить 90% 

статутного 

капіталу 

надавача 
фінансових 

послуг. 

 

2 Фісун 

Владислава 

Ігорівна 

 ФО  Так Громадянство 

України, місце 

проживання: 

Україна, 01103, 

місто Київ, 

Печерський район, 

вулиця Михайла 

10 0 10 Особа є 

учасником 

надавача 
фінансових 

послуг, якій 

належить 10% 

статутного 
капіталу 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



Драгомирова, 

будинок 9, 

квартира 200; 

паспорт 

громадянина 

України з 

безконтактним 

електронним 

носієм 

№000164644, запис 

№20000803-00045, 

орган, що видав - 

6336, виданий 

26.09.2016 року; 

ідентифікаційний 

номер (податковий 

номер) фізичної 

особи: 3674007883. 

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  --- --- 
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