
Додаток 2 
до Положення про вимоги до структури власності 
надавачів фінансових послуг 
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 

 
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 16 червня 2021 року 

 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ВАШ ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» І КОМПАНІЯ» (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 
 

 Єременко Тетяна 
Анатоліївна 

 
 ФО 

 
 так 

Україна 
м. Київ 
  

 
 91 

 
 0 

 
 91 

 
 Учасник в надавачі фінансових 
послуг 

 
2 

Кочубинська Любов 
Олексіївна 

ФО ні Україна 
м. Київ 

 

0 9 9 Учасник, що володіє часткою в 
розмірі100% ТОВ «Фін маркет», 
якій належить 9% в надавачі 
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 Кочубинська Любов Олексіївна 9% 



Директор 
 (посада / реквізити документа, на  
підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник 
надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

Тетяна Єременко 
 (ім'я та прізвище) 

16.06.2021 року 
(дата) 

Тетяна Єременко 
           (ім'я та прізвище виконавця) 

+380734517860
(телефон виконавця) 



Додаток 3 
до Положення про вимоги до структури власності надавачів 
фінансових послуг 
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 16 червня 2021 року 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ВАШ ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» І КОМПАНІЯ»(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 
Єременко Тетяна 
Анатоліївна  ФО  Україна, м. Київ  91  0  91 

Учасник в надавачі фінансових 
послуг 

2 
Кочубинська Любов 
Олексіївна 

ФО Україна, м. Київ 0 9 9 Учасник, що володіє часткою в 
розмірі100% ТОВ «Фін 
маркет», якій належить 9% в 
надавачі фінансових послуг 

Директор 
 (посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа / 
уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

Тетяна Єременко 
(ім'я та прізвище) 

16.06.2021 року 
(дата) 

Тетяна Єременко  
(ім'я та прізвище виконавця) 

+380734517860
(телефон виконавця) 



Схематичне зображення структури власності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ВАШ 

ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» І КОМПАНІЯ» станом на 16 червня 2021 року 

 

  

         

директор 
(посада/реквізити документа, на 

підставі якого діє відповідальна особа 

/уповноважений представник надавача 

фінансових послуг) 

_____________________ 
(підпис) 

Єременко Тетяна 
 (прізвище та ім’я) 

16 червня 2021 року 
 (дата) 

Єременко Тетяна 
 (прізвище та ім’я виконавця) 

+380734517860
 (телефон виконавця) 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ВАШ ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» І КОМПАНІЯ» 

Єременко Тетяна Анатоліївна 

Україна 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІН МАРКЕТ», 

Україна 

Кочубинська Любов 

Олексіївна 

Україна 

91%   9% 

100% 


