
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 

(Україна) 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

"ЗАХІД-ІНФО КОНСАЛТ" 

(Україна) 

 

Рибіцький Сергій Вікторович 

(Україна) 

 

 

 

100% 

98% 

Черній Ірина Валеріївна 

(Україна) 

 

 

 

2% 



 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності 

надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу ІV) 
 

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

станом на 04.06.2021 року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» (далі – надавач 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 Рибіцький Сергій 

Вікторович 

ФО Так  0 100 100 Через Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ЗАХІД-

ІНФО КОНСАЛТ", якому 

належить 100% частки 

надавача фінансових 

послуг; 

2 Черній Ірина 

Валеріївна 

ФО Ні  0 2 2 Через Товариства з 

обмеженою 



 

відповідальністю "ЗАХІД-

ІНФО КОНСАЛТ", якому 

належить 100% частки 

надавача фінансових 

послуг; 



3 

Продовження додатка 2 

 

  

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 Рибіцький Сергій Вікторович 100% 

2 Черній Ірина Валеріївна 100*0,02=2% 

 

 

 

 

Генеральний директор  

ТОВ «ФК «КРЕДИТ КАСА»  

(який діє на підставі статуту)       ___________   Рибіцький Сергій Вікторович 

 

 

 

04.06.2021      Рибіцький Сергій Вікторович   +380 (96) -610-06-06 
(дата)       (ім’я та прізвище виконавця)    (телефон виконавця) 

 



1  

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності 

надавачів фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу ІV) 
 

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 04.06.2021 року 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» (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 сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ЗАХІД-ІНФО 

КОНСАЛТ"  

ЮО  100 0 100 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗАХІД-

ІНФО КОНСАЛТ" є 

учасником, якому 

належить 100% частки 

надавача фінансових 

послуг; 

2 Рибіцький Сергій 

Вікторович 

ФО  0 100 100 Через Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ЗАХІД-

ІНФО КОНСАЛТ", якому 

належить 100% частки 



2  

надавача фінансових 

послуг; 
 

 

 

 

 

Генеральний директор  

ТОВ «ФК «КРЕДИТ КАСА»  

(який діє на підставі статуту)       ___________   Рибіцький Сергій Вікторович 

 

 

 

04.06.2021      Рибіцький Сергій Вікторович   +380 (96) -610-06-06 
(дата)       (ім’я та прізвище виконавця)    (телефон виконавця) 


