
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ» 

(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 

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 
УАБ «КОНСТЕЛА» 

(UAB «KONSTELA») 
ЮО 

Місце реєстрації: Литва 

(Lithuania). 

Місцезнаходження: Литва, 

02182, місто Вільнюс, 

вулиця Каменкеліо, 

будинок 28 (Lithuania, city 

of Vilnius, Kaminkelio 

Street, g. 28).  

Код за Реєстром 

юридичних осіб Литви 

302482192 

100 0 100 

Особа є єдиним учасником 

(100%) надавача фінансових 

послуг. Набуття істотної участі не 

вимагало погодження 

контролюючих органів, оскільки 

особа була засновником надавача 

фінансових послуг та набула 

істотної участі до отримання 

надавачем фінансових послуг 

статусу фінансової установи. 

2 
Себещук Ольга 

(Sebeščiuk Olga) 
ФО 

Громадянство: Литва 

(Lithuania).  

Місце проживання: Литва 

(Lithuania). 

Інша інформація про особу 

конфіденційна та не 

підлягає розголошенню. 

0 50 50 

Через УАБ «КОНСТЕЛА» (UAB 

«KONSTELA»), Литва (50%), 

якому належить частка в розмірі 

100% статутного капіталу 

надавача фінансових послуг.  

Набуття істотної участі не 

вимагало погодження 

контролюючих органів, оскільки 

особа володіла істотною участю в 

надавачі фінансових послуг до 

отримання надавачем фінансових 

послуг статусу фінансової 

установи. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



3 
Калініченко Олександр 

(Kalinicenko Aleksandr) 
ФО 

Громадянство: Литва 

(Lithuania).  

Місце проживання: 

Ірландія (Ireland). 

Інша інформація про особу 

конфіденційна та не 

підлягає розголошенню. 

0 20 20 

Через УАБ «КОНСТЕЛА» (UAB 

«KONSTELA»), Литва (20%), 

якому належить частка в розмірі 

100% статутного капіталу 

надавача фінансових послуг.  

Набуття істотної участі вимагало 

погодження Національним 

банком України. Документи для 

погодження набуття істотної 

участі будуть подані до 

Національного банку України до 

28.02.2022 

4 

Норкевічюс Саулюс 

(Norkevichus Saulus)                 

 

ФО 

Громадянство: Литва 

(Lithuania).  

Місце проживання: Литва 

(Lithuania). 

Інша інформація про особу 

конфіденційна та не 

підлягає розголошенню. 

0 30 30 

Через УАБ «КОНСТЕЛА» (UAB 

«KONSTELA»), Литва (30%), 

якому належить частка в розмірі 

100% статутного капіталу 

надавача фінансових послуг.  

Набуття істотної участі вимагало 

погодження Національним 

банком України. Документи для 

погодження набуття істотної 

участі будуть подані до 

Національного банку України до 

28.02.2022 
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