
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» (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 

Т

и

п 

о

с

о

б

и 

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 Ярмоленко Інна 

Олександрівна 

Ф

О 

так 

 

Громадянка України   100 100 Учасник, що володіє часткою 100% в ТОВ «ТРАВЕРТИН» 

якій належить 100% в надавачі фінансових послуг 

 

 

 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



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  Ярмоленко Інна Олександрівна  100 

   

____Директор______________ 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

ОВДІЙ Д.П. 
(ім'я та прізвище) 

15 червня 2021 року 
(дата) 

ОВДІЙ Д.П.  
(ім'я та прізвище виконавця) 

+380442215286  
(телефон виконавця) 

 



 

 

                                                                     ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» (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 опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ТРАВЕРТИН» 

ЮО Україна; Юридична 

адреса: Україна, 80300, 

Київська обл., м. 

Бориспіль, вул. 

Привокзальна буд.21; 

ЄДРПОУ 42095519 

100 

 

 100 

 

Власник істотної участі в 

надавачі фінансових послуг 

2 Ярмоленко Інна 

Олександрівна 

ФО Громадянка України  100 100 Остаточний ключовий 

учасник в надавачі 

фінансових послуг 

 

____Директор______________ 

(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 

(підпис) 

ОВДІЙ Д.П. 

(ім'я та прізвище) 

15 червня 2021 року 

(дата) 

ОВДІЙ Д.П.  

(ім'я та прізвище виконавця) 

+380442215286  

(телефон виконавця) 

 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



                                                          Додаток 4 

                                                                                          до Положення про вимоги до 

                                                                                          структури власності надавача 

                               фінансових послуг 

                                                     (підпункт 4 пункту 34 розділу IV) 

 

 

 Схематичне зображення структури власності 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» 

станом на 15 червня 2021 року 
 

 

 

 

 
    

  

 

          

 

 

 

 

                         100 %  

 
   

     100 % 
  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

* Розпорядження Національної Комісії, що здійснює Державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг за №716 від 14.04.2020 року. 

Про набуття істотної участі Ярмоленко Інни Олександрівни в ТОВ «ФК 

«РІКАРД» шляхом опосередкованого володіння в статутному (складеному) 

капіталі фінансової установи 100%. 

Директор  

ТОВ «ФК «РІКАРД»      ____________     Овдій Д.П. 

 

 

 

100 % 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» 

Україна, код 42100015 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАВЕРТИН», Україна, код 42095519 

 

 

Ярмоленко Інна Олександрівна*, 

 Україна 

 

 


