
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 17 червня 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВАП-КАПІТАЛ, 38315548 (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 Пуля Євген 

Валерійович 

ФО  Так Громадянин 

України,  

 

 -  99,99  99,99 Акціонер ТОВ 

"Фінансова 

компанія 

"ВАП-

КАПІТАЛ"  

через 

ТОВ 

"Фінансовий 

холдінг 

"ТЕРМІНАЛ-

П", ЄДРПОУ 

40574133 

(99,99%) 

 

 

 

 

 

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 Пуля Євген Валерійович 99,99=99,99х1 

 

 

Директор ____________ 
(підпис) 

Медведєв А.О. 
(ім'я та прізвище) 

17.06.2021 
(дата) 

Андрій Сіроклин 
(ім'я та прізвище виконавця) 

0937732212  
(телефон виконавця) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг  

станом на 17 червня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-

КАПІТАЛ", 38315548 (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 Пуля Євген 

Валерійович 
 ФО Громадянин 

України,  

 

 -  99,99  99,99 Акціонер ТОВ 

"Фінансова 

компанія 

"ВАП-

КАПІТАЛ 

через 

ТОВ 

"Фінансовий 

холдінг 

"ТЕРМІНАЛ-

П", ЄДРПОУ 

40574133 

(99,99%) 

 

Директор 

 

____________ 
(підпис) 

Медведєв А.О. 
(ім'я та прізвище) 

17.06.2021 
(дата) 

Андрій Сіроклин  
(ім'я та прізвище виконавця) 

+380937732212 
(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 

надавачів фінансових послуг 

(підпункт 4 пункту 34 розділу IV) 

 

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 
структури власності  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-КАПІТАЛ"  

ЄДРПОУ 38315548 

станом на 17.06.2021 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Директор 

ТОВ «ФК «ВАП-КАПІТАЛ»                        _____________             Медведєв А.О. 

ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ" (38315548) 

 Україна  

Пуля Євген Валерійович

Україна ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ 

"ТЕРМІНАЛ-П" (40574133) 

 Україна 

Пуля Євген Валерійович

Україна 
 

0,01% 

100% 

99,99% 

 


