
 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 07.06.2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Морган кепітал»  (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 

особ

и 

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  Громадянка України, 

Харченко Ольга 

Володимирівна 

 ФО Громадянство: Україна. 

Україна, місто Київ. 

0,05  99,9  99,95 50% опосередкованого володіння через ТОВ «Бейкер Лоу», 

яке володіє 100% частки у статутному капіталі ТОВ 

«Мідлмен», яке в свою чергу володіє 99,9% частки у 

статутному капіталі ТОВ «ФК «Морган кепітал». 

2 Громадянка України, Хілай 

Світлана Анатоліївна 

 ФО Громадянство: Україна. 

Україна, Черкаська область, 

місто Кам’янка. 

0,05  99,9  99,95 50% опосередкованого володіння через ТОВ «Бейкер Лоу», 

яке володіє 100% частки у статутному капіталі ТОВ 

«Мідлмен», яке в свою чергу володіє 99,9% частки у 

статутному капіталі ТОВ «ФК «Морган кепітал». 

3 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Мідлмен» 

ЮО Україна, код ЄДРПОУ 

39963305, місцезнаходження: 

м. Київ, вул. Дехтяренка, буд. 

33, кв. 395. 

99,9  - 99,9  ТОВ «Мідлмен» володіє 99,9% частки у статутному 

капіталі ТОВ «ФК «Морган кепітал». 

4 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бейкер 

Лоу» 

ЮО Україна, код ЄДРПОУ 

39946955, місцезнаходження: 

м. Київ, вул. Дехтяренка, буд. 

33, кв. 395. 

- 99,9 99,9 ТОВ «Бейкер Лоу» володіє 100% частки у статутному 

капіталі ТОВ «Мідлмен», яке в свою чергу володіє 99,9% 

частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Морган кепітал». 
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Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових 

послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



 

 


