
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 

року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ 

ФІНАНС ГРУП» (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 опосередков

ана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Глушко Сергій Миколайович  ФО  Так Громадянство: 

Україна  

 

 

 0 90 

 

 

 

90 Опосередкована участь 

(90%) через ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ». 

Є учасником, який 

володіє часткою (51%) в 

ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», 

який є учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



Рішення про 

погодження набуття 

істотної участі в 

Надавачі фінансових 

послуг - Розпорядження 

Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг, від 26.09.2019 

№1881 

 

2 Єрмак Тетяна Василівна ФО Так Громадянство: 

Україна  

 

 

0 26,1 

 

26,1 

 

Опосередкована участь 

(26,1%) через ТОВ 

«ЕЛІТ АКТИВ». 

Є учасником, який 

володіє часткою (29%) в 

ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», 

який є учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

Рішення про 

погодження набуття 

істотної участі в 

Надавачі фінансових 

послуг - Розпорядження 

Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг, від 29.10.2019 

№2107. 



3 Горкун Артем Олександрович ФО Так Громадянство: 

Україна  

 

 

0 18 18 Опосередкована участь 

(18%) через ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ». 

Є учасником, який 

володіє часткою (20%) в 

ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», 

який є учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

Рішення про 

погодження набуття 

істотної участі в 

Надавачі фінансових 

послуг - Розпорядження 

Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг, від 26.09.2019 

№1882 

4 Когут Ігор Дмитрович ФО Так Громадянство: 

Україна  

 

 

0 10 10 Опосередкована участь 

(10%) через 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ 

ЗУПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

«ФІНЕКС-КАПІТАЛ», 

яке діє від власного 

імені, в інтересах та за 

рахунок активів фонду, 

здійснює управління 

активами фонду: 

Пайовий закритий 



недиверсифікований 

венчурний 

інвестиційний фонд 

«РІЧЕР». 

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 Глушко Сергій Миколайович 90 % 

2 Єрмак Тетяна Василівна 29/100 * 90 = 26,1 % 

3 Горкун Артем Олександрович 20/100 * 90 = 18 % 

4 Когут Ігор Дмитрович 10% 

 

_______Директор________ 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

_____Артем ГОРКУН___ 
(ім'я та прізвище) 

_______26.01.2022 р.____ 
(дата) 

 Анастасія Первушина 
(ім'я та прізвище виконавця) 

0443338315  
(телефон виконавця) 

  

 



 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на  

01 січня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ 

ФІНАНС ГРУП» (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 «ЕЛІТ 

АКТИВ» 

ЮО Місцезнаходження: 

вул. Клочківська, буд.192-А, 

кв./оф.110, м. Харків, 

Україна, 61145 

 

ЄДРПОУ: 39720954 

90 0 90 Учасник (90%) Надавача 

фінансових послуг. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



2. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ 

ЗУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ФІНЕКС-КАПІТАЛ», яке діє 

від власного імені, в інтересах 

та за рахунок активів фонду, 

Пайовий закритий 

недиверсифікований 

венчурний інвестиційний 

фонд «РІЧЕР» 

ІСІ Місцезнаходження: 

вул. Академіка Проскури, 

буд.1, корп.45, кв./оф.2, м. 

Харків, Україна, 61070 

 

ЄДРПОУ: 34333275 

10 0 10 Учасник (10%) Надавача 

фінансових послуг. 

Рішення про погодження 

набуття істотної участі в 

Надавачі фінансових послуг - 

Розпорядження Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері ринків фінансових 

послуг, від 27.01.2020 №130 

3.  Глушко Сергій Миколайович  ФО Громадянство: Україна  

 

 

 0   90,0  90,0 Опосередкована участь (90%) 

через ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ». 

Є учасником, який володіє 

часткою (51%) в ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ», який є учасником 

(90%) Надавача фінансових 

послуг. 

Рішення про погодження 

набуття істотної участі в 

Надавачі фінансових послуг - 

Розпорядження Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері ринків фінансових 

послуг, від 26.09.2019 №1881 



4. Єрмак Тетяна Василівна ФО Громадянство: Україна  

 

 

0  26,1 26,1 Опосередкована участь 

(26,1%) через ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ». 

Є учасником, який володіє 

часткою (29%) в ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ», який є учасником 

(90%) Надавача фінансових 

послуг. 

Рішення про погодження 

набуття істотної участі в 

Надавачі фінансових послуг - 

Розпорядження Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері ринків фінансових 

послуг, від 29.10.2019 №2107. 

5. Горкун Артем Олександрович ФО Громадянство: Україна  

 

 

0 

 

18 18 Опосередкована участь (18%) 

через ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ». 

Є учасником, який володіє 

часткою (20%) в ТОВ «ЕЛІТ 

АКТИВ», який є учасником 

(90%) Надавача фінансових 

послуг. 

Рішення про погодження 

набуття істотної участі в 

Надавачі фінансових послуг - 

Розпорядження Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері ринків фінансових 

послуг, від 26.09.2019 №1882 



6. Когут Ігор Дмитрович ФО Громадянство: Україна  

 

 

0 10 10 Опосередкована участь (10%) 

через ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ 

ЗУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ФІНЕКС-КАПІТАЛ», яке діє 

від власного імені, в інтересах 

та за рахунок активів фонду, 

здійснює управління 

активами фонду: Пайовий 

закритий недиверсифікований 

венчурний інвестиційний 

фонд «РІЧЕР». 

 

 

_____Директор____________ 

(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна особа /  

уповноважений представник надавача  

фінансових послуг) 

____________ 

(підпис) 

Артем ГОРКУН 

(ім'я та прізвище) 

_____26.01.2022 р._______ 

(дата) 

Анастасія Первушина  

(ім'я та прізвище виконавця) 

0443338315 

(телефон виконавця) 

 

  

 

 

 



Схематичне зображення структури власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39744713) станом на 01.01.2022 року 
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Директор ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»                               _______________________                                              Артем ГОРКУН 

Дата: 26.01.2022 року   Виконавець: Анастасія Первушина. тел. (044) 333-83-15                 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ АКТИВ», Україна 

Глушко Сергій 

Миколайович, 

Україна 

Єрмак Тетяна 

Василёва, Україна 

Горкун Артем 

Олександрович, 

Україна 

51% 29% 20% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-

КАПІТАЛ», Україна, яка здійснює управління 

активами, діє від власного імені, в інтересах та за 

рахунок активів пайового закритого 

недиверсифікованого венчурного інвестиційного 

фонду: Пайовий закритий недиверсифікований 

венчурний інвестиційний фонд «РІЧЕР», Україна  

10% 90% 

Когут Ігор 

Дмитрович, Україна 

100% 


