
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить 

не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника 

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу) / Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, 

акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) 

 
№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника, або 

прізвище, ім’я, по батькові 

фізичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника 

Код за ЄДРПОУ* 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб 

- учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Місцезнаходження 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних 

осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника 

Частка 

учасників 

(засновникі

в, 

акціонерів) 

заявника в 

статутному 

капіталі 

заявника, % 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, 

ім’я, по батькові 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи або 

паспортні дані 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі 

учасника 

(засновника, 

акціонера), 

% 

1 Юридичні особи - - - - - - 

1.1 ВАЛЬФОНДА 

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 

НЕ №135903 

зареєстрована 

29.01.2003р. Відділом 

реєстратора компаній 

та офіційного 

ліквідатору м. Нікосія 

Міністерства 

енергетики, торгівлі, 

промисловості та 

туризму Республіки 

Кіпр 

Киріяку Маці, 16 Ігл 

Хаус, 10-й поверх, 

Агіой Амологітес, 

індекс 1082, Нікосія, 

Кіпр. 

24 Жуков 

Олександр 

паспорт 801578409, 

громадянство-

Сполучене 

Королівство 

Великобританії та 

Північної Ірландії 

95 

1.2 ПЕТРУС ОВЕРСІЗ ЛТД № 87570 зареєстрована 

07.06.1993р. службою 

державної реєстрації 

юридичних осіб 

Британських 

Віргінських островів 

Британські Віргінські 

острови, Тортола, м. 

Роуд-Таун, а/с 3175, 

Маркет Сквеар, 

Ямарай Білдінг, 3-ій 

поверх 

24 Жуков 

Олександр 

паспорт 801578409, 

громадянство-

Сполучене 

Королівство 

Великобританії та 

Північної Ірландії 

95 



1.3 ФІНЕРТОН ЛІМІТЕД № 503257 

зареєстрована 

03.07.2002р. службою 

державної реєстрації 

юридичних осіб 

Британських 

Віргінських островів 

Британські Віргінські 

острови, Тортола, м. 

Роуд-Таун, а/с 3175, 

Маркет Сквер, Ямрадж 

Білдінг, 3-й поверх 

24,75 Жуков 

Олександр 

паспорт 801578409, 

громадянство-

Сполучене 

Королівство 

Великобританії та 

Північної Ірландії 

95 

 Усього: 3       

 

   _____________  

   * Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.  

 

   ** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті).  

 

   *** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.  

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                        Ітигін В.А. 

 


