
 
 

                                                                                 ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан»  (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 

осо

би 

Інформація про особу Участь особи в 

надавачі 

фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв'язку особи з надавачем 

фінансових послуг 

пря

ма 

опо

сере

дко

вана 

суку

пна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"БЕРЕГ-ГРУП" 

ЮО місцезнаходження Україна, 

01135, м. Київ, вул. Жилянська, 

буд. 101; 

ідентифікаційний код за Єдиним 

державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

35252433 

 89  -  89 є учасником надавача фінансових 

послуг, якому належить частка 89% 

статутного капіталу. 

 

2 ТІМЕТ ЛІМІТЕД 

(TIMET LIMITED) 

ЮО Республіка Кіпр (Republic of 

Cyprus). Місцезнаходження: Арх. 

Макаріу ІІІ, 140 Раптопоулос 

Білдинг, 3-й Поверх, 

Квартира/Офіс 301, Поштовий 

індекс 3021, м. Лімасол, Кіпр 

(Arch. Makariou III, 140 

Raptopoulos Building, 3rd Floor, 

Flat/Office 301, P.C. 3021, 

Limassol, Cyprus), 

ідентифікаційний код із витягу з 

торговельного, банківського, 

судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що 

підтверджує реєстрацію іноземної 

юридичної особи в країні, у якій 

зареєстровано її головний офіс 

НЕ 182639 

- 89 89 через ТОВ "БЕРЕГ-ГРУП" (100%), 

якому належить частка 89% в 

статутному капіталі надавача 

фінансових послуг. Контролює ТОВ 

«Берег-Груп» 

 

3 БУТКО РОДІОН 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

ФО Громадянин України, місце 

проживання: Україна 

- 89 89 через TIMET LIMITED/ТІМЕТ 

ЛІМІТЕД (100%), якій належить 

частка 100% в статутному капіталі 

ТОВ "БЕРЕГ-ГРУП", якому належить 

частка 89% в статутному капіталі 

надавача фінансових послуг. 

Контролер компанії TIMET LIMITED 

(ТІМЕТ ЛІМІТЕД) та ТОВ «БЕРЕГ-

ГРУП». 

Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг №1533 від 

23.06.2020р.  

4  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

"АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" країна 

реєстрації/місцезнаходж

ення: Україна 

 яке діє від свого імені, в 

інтересах та за рахунок 

активів ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАН

ОГО ВЕНЧУРНОГО 

ІСІ місцезнаходження: Україна, 

04053, м. Київ, провул. 

Киянівський, буд. 7А 

ідентифікаційний код за Єдиним 

державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

35093832 

код за ЄДРІСІ 2331463 

10 - 10 є учасником надавача фінансових 

послуг, якому належить частка 10% 

статутного капіталу. 

 



ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО 

ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС"  

5 Приватне акціонерне 

товариство "АЛЬТАНА 

КАПІТАЛ" 

ЮО місцезнаходження: Україна, 

04053, місто Київ, провулок 

Киянівський, будинок 7А 

ідентифікаційний код за Єдиним 

державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

20337279 

0 10 10 через ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

(99,00%), яке діє від свого імені, в 

інтересах та за рахунок активів 

ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС", якому належить 10% в 

статутному капіталі надавача 

фінансових послуг. Контролює ТОВ 

"КУА АПФ "АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" яке 

діє від свого імені, в інтересах та за 

рахунок активів ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС" 

6 ALTANA LIMITED 

(АЛТАНА ЛІМІТЕД) 

ЮО місцезнаходження: Британські 

Вірґінські острови, Крейгмур 

Чемберс, Роуд-Таун, Тортола, 

VG1110 

Craigmuir Chambers, Road Town, 

Tortola, VG1110 

British Virgin Islands 

ідентифікаційний код із витягу з 

торговельного, банківського, 

судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що 

підтверджує реєстрацію іноземної 

юридичної особи в країні, у якій 

зареєстровано її головний офіс: 

228601 

 

0 10 10 через  ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" 

(100%) якому належить частка 99% в 

статутному капіталі ТОВ "КУА АПФ 

"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ",  яке діє від свого 

імені, в інтересах та за рахунок активів 

ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС", якому належить частка 

10% в статутному капіталі надавача 

фінансових послуг. Контролює ПрАТ 

"АЛЬТАНА КАПІТАЛ" та ТОВ "КУА 

АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ", яке здійснює 

управління активами ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС" 

7 АМІТАН ОЛЕНА 

АНАТОЛІЇВНА 

ФО Громадянка України, місце 

проживання: Україна 

0 10 10 через ALTANA LIMITED/АЛТАНА 

ЛІМІТЕД (100%), якій належить 

частка 100% в статутному капіталі 

ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", якому 

належить частка 99% в статутному 

капіталі ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ",  яке 

діє від свого імені, в інтересах та за 

рахунок активів ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС", якому належить частка 

10% в статутному капіталі надавача 

фінансових послуг. 

Контролер ALTANA LIMITED 

(АЛТАНА ЛІМІТЕД), ПрАТ 

«АЛЬТАНА КАПІТАЛ» та ТОВ "КУА 

АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» яке діє від свого 

імені, в інтересах та за рахунок активів 

ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-

ФІНАНС" 

   

 

Генеральний директор 

 

____________ 

(підпис) 

  

Олексій Вініченко 

(ім'я та прізвище) 



   

 


