
 

 

ВІДОМОСТІ  

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

01 січня 2022 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан»  (далі - надавач фінансових послуг) 

Таблиця 1 
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учасника 
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Інформація про особу Участь особи в 

надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг 

пр

я

м
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сукупн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 АМІТАН 

ОЛЕКСІЙ 

ГЕННАДІЙОВИЧ 

 ФО НІ Громадянство: Україна, місце 

проживання: Україна 

1 - 1 особа є учасником надавача 

фінансових послуг 

2 АМІТАН ОЛЕНА 

АНАТОЛІЇВНА 

ФО ТАК Громадянство: Україна, місце 

проживання: Україна 

- 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 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГ

О 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" 

3 БУТКО РОДІОН 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

ФО ТАК Громадянство: Україна, 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 TIMET 

LIMITED (ТІМЕТ 

ЛІМІТЕД) та ТОВ «БЕРЕГ-

ГРУП». 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 АМІТАН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 10,00% 

2 БУТКО РОДІОН АНАТОЛІЙОВИЧ 89,00% 

 

Генеральний директор 
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(підпис) 

  

Олексій Вініченко 

(ім'я та прізвище) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


