
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 30 серпня 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрокредит» (далі - надавач фінансових послуг) 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові або 

повне 

найменуванн

я остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Чи є 

особа 

власник

ом 

істотної 

участі в 

надавачі 

фінансо

вих 

послуг 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис 

взаємозв'язк

у особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосередк

ована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Іщенко Вадим 

Андрійович 

 ФО  так Громадянин 

України, проживає 

за адресою: 
Україна, 01001, м. 

Київ, вул. Велика 

Житомирська, буд. 

20, кв. 2,          
паспорт № 

005401130, орган, 

що видав паспорт 
8037, дата видачі 

паспорта 

05.11.2020 року, 
ідентифікаційний 

номер 2768804812 

 75%  0%  75% Особа, є 

учасником 

(засновником) 
Товариства 

2 Рулевський 

Іван Іванович 

ФО так Громадянин 

України, проживає 
за адресою: 72100, 

Запорізька область, 

Приморський 
район, м. 

Приморськ, вул. 

Морська, буд. 67, 

кв. 8, паспорт серія 
СА № 804421, 

виданий 

12,5% 0% 12,5% Особа, є 

учасником 
(засновником) 

Товариства 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



Примрським РВ 

УМВС України в 
Запорізькій 

області, 25.07.1998 

року, 
ідентифікаційний 

номер 2088113710 

3 Антемійчук 

Василь 

Іванович 

ФО так Громадянин 

України, 

проживає за 

адресою: 78700, 

Івано – 

Франківська 

область, 

Верховинський 

район, смт. 

Верховина, вул. 

Довбуша, буд. 4, 

паспорт серія               

№ 888727, 

виданий 

Верховинським 

РВ УМВС 

Україні в Івано – 

Франківській 

області, 

21.01.2000 року, , 

ідентифікаційний 

номер 

3067618010 

12,5% 0% 12,5% Особа, є 

учасником 
(засновником) 

Товариства 

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 - - 

 

 

Генеральний директор 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

В.І.Антемійчук 
(ім'я та прізвище) 

30.08.2021 
(дата) 

В.І. Антемійчук  
(ім'я та прізвище виконавця) 

044-531-34-06  
(телефон виконавця) 

 



 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом  

на 30 серпня 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрокредит» (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 Іщенко 

Вадим 

Андрійович 

 ФО Громадянин 

України, проживає 
за адресою: 

Україна, 01001, м. 

Київ, вул. Велика 
Житомирська, буд. 

20, кв. 2,          

паспорт № 

005401130, орган, 
що видав паспорт 

8037, дата видачі 

паспорта 
05.11.2020 року, 

ідентифікаційний 

номер 2768804812 

75%   0%  75% Особа є 

учасником 

(засновником) 

Товариства 

2 Рулевський 

Іван Іванович 

ФО Громадянин 
України, проживає 

за адресою: 72100, 

Запорізька 
область, 

Приморський 

район, м. 
Приморськ, вул. 

Морська, буд. 67, 

12,5% 0% 12,5% Особа є 

учасником 

(засновником) 

Товариства 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



кв. 8, паспорт серія 

СА № 804421, 

виданий 
Примрським РВ 

УМВС України в 

Запорізькій 

області, 25.07.1998 
року, 

ідентифікаційний 

номер 2088113710 

3 Антемійчук 

Василь 

Іванович 

ФО Громадянин 

України, 

проживає за 

адресою: 78700, 

Івано – 

Франківська 

область, 

Верховинський 

район, смт. 

Верховина, вул. 

Довбуша, буд. 4, 

паспорт серія               

№ 888727, 

виданий 

Верховинським 

РВ УМВС 

Україні в Івано – 

Франківській 

області, 

21.01.2000 року, , 

ідентифікаційний 

номер 

3067618010 

12,5% 0% 12,5% Особа є 

учасником 

(засновником) 

Товариства 

 

 

Генеральний директор 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг) 

____________ 
(підпис) 

В.І.Антемійчук 
(ім'я та прізвище) 

30.08.2021 
(дата) 

В.І. Антемійчук  
(ім'я та прізвище виконавця) 

044-531-34-06  
(телефон виконавця) 

 

 

 



 

Cхематичне зображення структури власності  

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікрокредит» 

станом на «30» серпня 2021 року 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Генеральний директор 

 ТОВ «Мікрокредит»       В.І.Антемійчук 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мікрокредит» 

 

Антемійчук 

Василь Іванович, 

Україна 

Іщенко 

Вадим Андрійович, 

Україна 

 

Рулевський 

Іван Іванович, 

Україна 

75,0% 
12,5% 12,5% 
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