
ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на  01.01.2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЛІОН ПЛЮС» (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 опосередкова

на 

сукупна  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«СКАЙЛАЙН 

УКРАЇНА»  

 ЮО Місцезнаходження: 

04119, Україна, м. 

Київ,     вул. 

Зоологічна   буд. 4-

А оф. 139, офіс 

207.               

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

39643964.                                                  

 100 - 100 Учасник 

надавача 

фінансових 

послуг, якому 

належить 100% 

статутного 

капіталу 

2 Дубова Вікторія 

Валеріївна 

ФО Громадянство: 

Україна 

 

- 100 100 Через ТОВ 

«СКАЙЛАЙН 

УКРАЇНА» 

(100%), якому 

належить 100% 

статутного 

капіталу 

надавача 

фінансових 

послуг 

 

Директор                                              

(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

                           

____________ 

(підпис) 

                                                  

Віталій ПАТІЮК 

(ім'я та прізвище) 

10.01.2022 

(дата) 

Тетяна ПАНАСЕНКО 

(ім'я та прізвище 

виконавця) 

+380989864114 

(телефон виконавця) 

 



 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

станом на 01.01.2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЛІОН ПЛЮС» (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 Дубова 

Вікторія 

Валеріївна 

 ФО Так  Громадянство: 

Україна 

 

 -  100  100  Через ТОВ 

«СКАЙЛАЙН 

УКРАЇНА» 

(100%), якому 

належить 

100% 

статутного 

капіталу 

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 - - 

 

Директор                                          

(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений 

представник  

надавача фінансових послуг) 

                                           

____________ 

(підпис) 

                                                   

Віталій ПАТІЮК  

(ім'я та прізвище) 

10.01.2022 

(дата) 

Тетяна ПАНАСЕНКО 

(ім'я та прізвище виконавця) 

+380989864114  

(телефон виконавця) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схематичне зображення структури власності ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС»,  

станом на 01.01.2022 року 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                          

ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС»           Віталій ПАТІЮК 
 
«10» січня 2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ТАЛІОН ПЛЮС» 

Код ЄДРПОУ – 39700642 

Україна 

 

Юридична особа: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СКАЙЛАЙН УКРАЇНА»  

Україна 

 

 

Фізична особа: 

 

ДУБОВА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА 

Україна 

 

 

100% 

100% 


