
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 04 січня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІРА 

ГРУП" (далі - надавач фінансових послуг) 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові або 

повне 

найменування 

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'яз

ку особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пр

ям

а 

опосередков

ана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Racinski 

Robert 

(Рачінскі 

Роберт) 

 ФО ТАК  Громадянство: 

Литовська 

республіка. 

Адреса 

місцезнаходження: 

місто Київ,  

 

 75 - 75   Учасник  

надавача 

фінансових  

послуг, 

якому  

належить 

75%  

статутного  

капіталу 

ТОВ  

«ФІНАНС

ОВА 

КОМПАНІ

Я «АВІРА 

ГРУП» 

2 Andrius 

Stitilis 

(Андрюс 

Штітіліс) 

ФО ТАК Громадянство: 

Литовська 

республіка 

Литва, місто 

Вільнюс,  

 25 25 Єдиний 

учасник 

UAB 

«Market 

Research» 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



 (ЗАТ 

«Маркет 

Рісьорч» 

(частка 

100,00%), 

якому 

належить 

25,00% в 

статутному 

капіталі 

надавача 

фінансових 

послуг. 

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 Andrius Stitilis (Андрюс Штітіліс) 25 
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