
 

ІНФОРМАЦІЯ, РОЗКРИТТЯ ЯКОЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ   

 

ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ 

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН». 

2) Код за ЄДРПОУ 42038225. 

3) Місцезнаходження: 03066, місто Київ, пров. Охтирський, будинок  7, 

Телефон: 0 800 33 10 34. 

4) Код території за КОАТУУ: 8036100000. 
5) Перелік фінансових послуг, які має здійснювати ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», порядок та 

умови їх надання: 

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, здійснюється на підставі 

укладених з позичальниками договорів та Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту, які розміщені на офіційному сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» – 

www.smartiway.ua 

6) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» не 

знаходиться в стані ліквідації. 

7) Щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» не 

порушено провадження у справі про банкрутство, не застосована процедура санації фінансової 

установи. 

8) Дата державної   реєстрації   ТОВАРИСТВА   З   ОБМЕЖЕНОЮ   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»: 02.04.2018 року. 

 

ВЛАСНИКИ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Склад Наглядової ради: Наглядова рада не передбачена Статутом фінансової установи. 

Склад Виконавчого органу: Директор Муратов Валерій Сергійович. 

Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні. 

 

Учасники фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу фінансової установи: 

 

1. Юридична особа «СТЕДІЛІНК ЛТД», місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, 

Нікосія, 1070, вул. Дегені Акріта, буд. 51, володіє часткою, яка становить 90 % в статутному капіталі ТОВ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН». 

2. Юридична особа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ», код за ЄДРПОУ 43160756, 

місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок    6/11, кімната 

301, володіє часткою, яка становить 10 % в статутному капіталі ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН». 

 

Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи (які володіють часткою, що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): відсутні. 

 

Юридичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками фінансової установи 

(які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової 

установи): 

1. «СТЕДІЛІНК ЛТД», місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, Нікосія, 1070, вул. 

Дегені Акріта, буд. 51, розмір частки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ГОЛВЕЙ» становить  37,78 %. 

 

СВІДОЦТВО ТА ЛІЦЕНЗІЇ 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» внесене до Державного реєстру фінансових установ 
https://kis.bank.gov.ua/. 
Скан-копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

відображена на офіційному сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 

http://www.smartiway.ua/
https://kis.bank.gov.ua/
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Відповідно до Постанови КМУ № 913 від 07.12.2016 року «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів)» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ 

ЮКРЕЙН» отримало наступну ліцензію, видану Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг): 

 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 896 від 12.06.2018 року про видачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» ліцензії на провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів), а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

Копія Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії відображено на офіційному сайті ТОВ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 
 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Фінансова звітність ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»   розміщена на офіційному сайті 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ: 

Національний банк України 

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 

Контакти: тел.:0 800 505 240, еmail: nbu@bank.gov.ua 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: 

Позичальник має право звертатися до ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» із скаргами або проханням 

допомогти щодо надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту, на адресу електронної пошти support@smartiway.ua та/або на адресу 

місцезнаходження ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»: 03066, місто Київ, пров. Охтирський, будинок  7,  

або за телефоном: 0 800 33 10 34. 

Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним 

повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються договору про надання 

фінансових послуг, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. 

Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір 

вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

 

ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ): 

Процентні ставки за Договором кредитної лінії  

(за кожен день користування) 

 

перший кредит 

пільгова 

стандартна 

 

наступні кредити 

пільгова                                                                                               

 

0,01 % 

1,99 % 

 

 

1,49 %  

стандартна 1,99 % 

 

Процентна ставка за Договором кредитної лінії SMARTI CREDIT LINE 

(за кожен день користування, база розрахунку – сума наданого кредиту) 

 

розмір процентної ставки 0,39 % 

 

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА – ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ 

ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ. 

Загальна сума таких витрат визначається умовами договорів про надання фінансових послуг, що 

укладаються ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» та умовами Правил надання коштів у позику, в тому числі 

і на умовах фінансового кредиту, що розміщені на офіційному сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» –  

http://www.smartiway.ua/
http://www.smartiway.ua/
mailto:nbu@bank.gov.ua
mailto:support@smartiway.ua


www.smartiway.ua та вказані у вищезазначеному розділі. 
 

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання 
фінансової послуги. 

Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника. 

 

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: 

- наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. 

Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

передбачено право Клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг. 

 

- строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору про 

надання фінансових послуг, а також інші умови використання права на відмову від договору про 

надання фінансових послуг. 

Позичальник має право протягом строку дії договору про надання фінансових послуг, але не більше 14 

календарних днів з дня його укладення, відмовитися від такого договору про надання фінансових послуг. 

Про намір відмовитися від договору про надання фінансових послуг позичальник зобов’язаний 

повідомити ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді 

електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про 

електронні документи та електронний документообіг») до закінчення зазначеного вище строку. 

 

- мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг (якщо застосовується). 
Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», не 
передбачено застосування мінімального строку дії такого договору про надання фінансових послуг. 

 

- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір про надання фінансових послуг, 

права дострокового виконання договору про надання фінансових послуг, а також наслідки таких 

дій. 

Договорами про надання фінансових послуг, що укладаються ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

передбачено право позичальника достроково розірвати чи припинити такий договір. Позичальник має 

право достроково припинити (розірвати) договір про надання фінансових послуг, повідомивши про це 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» протягом строку дії договору про надання фінансових послуг. У 

випадку дострокового припинення (розірвання) договору про надання фінансових послуг або відмови 

від такого договору, позичальник протягом семи календарних днів з дати подання письмового 

повідомлення ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» про відмову від договору про надання фінансових 

послуг (або дати розірвання договору про надання фінансових послуг) зобов'язаний повернути ТОВ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» грошові кошти, одержані згідно з договором про надання фінансових послуг, 

та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою 

договором про надання фінансових послуг. 
 

Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

передбачено право позичальника достроково виконати договір про надання фінансових послуг. 

Позичальник має право достроково повернути Кредит (достроково виконати договір про надання 

фінансових послуг) і сплатити проценти за користування Кредитом. Надходження на рахунок ТОВ 

«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати 

Заборгованості є належним виконанням зобов'язання позичальника за договором про надання 

фінансових послуг. У такому випадку договір про надання фінансових послуг припиняє свою дію з дати 

зарахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН». 

 

- порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг. Договором 

про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», передбачено що 

внесення змін та/або доповнень до цього договору про надання фінансових послуг відбувається шляхом 

укладення відповідних додаткових угод до договору про надання фінансових послуг, які набувають 

чинності за умови, що згода позичальника на такі зміни та/або доповнення до договору про надання 

фінансових послуг виражена у відповідний спосіб в Мобільному додатку (за допомогою застосування 

одноразового ідентифікатора та/або виконання дій, що вимагаються ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

для внесення таких змін в договір про надання фінансових послуг). При здійсненні дострокового 

часткового погашення кредиту позичальником відповідні зміни у Графік платежів вносяться ТОВ 

http://www.smartiway.ua/


«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» самостійно з метою актуалізації відомостей про заборгованість 

позичальника. 

 

- неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансових 

послуг без письмової згоди споживача фінансової послуги. 

Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

передбачено неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання 

фінансових послуг без письмової згоди споживача фінансової послуги. 

 

 

- наслідки порушення умов договору про надання фінансових послуг. 

У випадку порушення зобов’язань, передбачених кредитним договором, ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" 

має право передати інформацію щодо заборгованості позичальника до бюро кредитних історій, іншим 

фінансовим установам, залучити до врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) 

колекторську компанію  у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про 

споживче кредитування», а також вжити інші заходи, передбачені законодавством України для 

стягнення заборгованості за кредитним договором. 

 

Порушення умов кредитного договору негативно впливає не кредитний рейтинг та кредитну історію 

позичальника, а також на його можливості укласти кредитні договори з іншими фінансовими 

установами. 

 

Примірний договір про надання фінансових послуг (кредитний договір) розміщено на 
офіційному сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua. 

 

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. 

У випадку недотримання ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» та/або новим кредитором та/або 

колекторською компанією встановлених законодавством вимог до взаємодії з позичальником при 

врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), позичальник має право на 

звернення до Національного банку України, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування 

шкоди, завданої позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості. 

 

- можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. 

Позичальник має право звертатися до ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» із скаргами або проханням 

допомогти щодо надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі на умовах 

фінансового кредиту, на адресу електронної пошти: support@smartiway.ua та/або на адресу 

місцезнаходження ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»:  03066, місто Київ, пров. Охтирський, будинок  7, 

або за телефоном: 0 800 33 10 34. 

Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним 

повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються договору про надання 

фінансових послуг, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. 

Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір 

вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

 

- наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 

законодавства. 

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, законодавством України не передбачено, та ТОВ «СМАРТІВЕЙ 

ЮКРЕЙН» не здійснюється.

http://www.smartiway.ua/
mailto:support@smartiway.ua


Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 
 

 

ВІДОМОСТІ 

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 12.10.2021 року 

 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (далі - Надавач фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові або повне 

найменування остаточного 

ключового учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної участі 

в надавачі 

фінансових 
послуг 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі фінансових 
послуг, % 

Опис взаємозв'язку 

особи з надавачем 

фінансових послуг пряма опосередков 

ана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муратов Валерій 

Сергійович 

ФО так Громадянство: 
Україна 

 48,17 48,17 Акціонер володіє 

акціями (48,17%) в 

STEADYLINK LTD, 

який є учасником 

(90%) Надавача 

фінансових послуг, 

та якому належить 

37,78% акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 



 

 
 

        АТ ЗНВКІФ 
«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 46,07% 

 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом 
– 16,15% 

2 Поповський Сергій 

Валерійович 

ФО ні Громадянство: 
Україна 

 9,25 9,25 Акціонер володіє 

акціями (9,25%) в 

STEADYLINK LTD, 

який є учасником 

(90%) Надавача 

фінансових послуг, 

та якому належить 

37,78% акцій 

Корпоративного 



 

 
 

        інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 

 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 
викуплені емітентом 
– 16,15%. 

3 Пічурічко Петро 

Григорович 
ФО ні Громадянство: 

Україна 
 9,25 9,25 Акціонер володіє 

акціями (9,25%) в 

STEADYLINK LTD, 

який є учасником 

(90%) Надавача 

фінансових послуг, 

та якому належить 



 

 
 

        37,78% акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 
викуплені емітентом 
– 16,15%. 

4 Andriana Efstathiou 

Андріана Ефстатіу 

ФО так Громадянство: 
Республіка Кіпр 

 9,515 9,515 Довірчий власник 

трастової 

конструкції, яка діє 

на підставі 

трастової угоди від 

23 вересня 
2020 року (без 



        строку дії), укладеної 

між Andriana 

Efstathiou та 

Собакарьов Євген 

Ігорович бенефіціар 

трастової 

конструкції). 
 

Andriana Efstathiou 

належить 100% акцій 

KEUS HOLDINGS 

LIMITED, якому 

належить 9,51% 

акцій STEADYLINK 

LTD та спільно з 

KUPR HOLDINGS 

LIMITED належить 

0,01% акцій 

STEADYLINK LTD. 

STEADYLINK LTD є 

учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг, та йому 

належить 37,78% 

акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 



 

 
 

        Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом 
– 16,15%. 

5 Natallia Kostaras 

Наталлія Костарас 

ФО так Громадянство: 
Республіка Кіпр 

 9,515 9,515 Довірчий власник 

трастової 

конструкції, яка діє 

на підставі трастової 

угоди від 15 жовтня 

2013 року (строк дії 

трастової угоди - до 

моменту припинення 

реєстрації акцій за 

Natallia Kostaras), 

укладеної між 

Natallia Kostaras та 

Прокоф’євим 

Романом 

Володимировичем 



 

 
 

        (засновник та 

бенефіціар трасту). 
 

Natallia Kostaras 

належить 100% акцій 

KUPR HOLDINGS 

LIMITED, якому 

належить 9,51% 

акцій STEADYLINK 

LTD та спільно з 

KEUS HOLDINGS 

LIMITED належить 

0,01% акцій 

STEADYLINK LTD. 

STEADYLINK LTD є 

учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг, та йому 

належить 37,78% 

акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 
«ГОЛВЕЙ» 



 

 
 

        оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом 
– 16,15%. 

6 Anna Ioannou 

Анна Іоанноу 

ФО ні Громадянство: 
Республіка Кіпр 

 5,0 5,0 Акціонер володіє 

100% акцій UATECH 

LIMITED, якому 

належить 5% акцій 

STEADYLINK LTD. 

STEADYLINK LTD є 

учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг, та йому 

належить 37,78% 

акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 



 

 
 

        Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом 
– 16,15%. 

7 Слободянюк Максим 

Едуардович 

ФО ні Громадянство: 
Україна 

 9,3 9,3 Акціонер володіє 

100% акцій NIKA 

ENTERTAINMENT 

LIMITED, якому 

належить 100% 

акцій NIKA 

ENTERTAINMENT 

LTD, якому 

належить 9,3% акцій 

STEADYLINK LTD. 

STEADYLINK LTD є 

учасником (90%) 

Надавача фінансових 

послуг, та йому 



 

 
 

        належить 37,78% 

акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», який є 

учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 
 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ» 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом до 

розподілу за 

власниками – 

46,07%. 

 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд 

АТ ЗНВКІФ 

«ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом 
– 16,15%. 



 

 

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 Муратов Валерій Сергійович 90 х 0,4817 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) х 
0,4817 = 43,353 + 4,817 = 48,17 % 

2 Поповський Сергій Валерійович 90 х 0,0925 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) х 
0,0925 = 8,325 + 0,925 = 9,25 % 

3 Пічурічко Петро Григорович 90 х 0,0925 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) х 
0,0925 = 8,325 + 0,925 = 9,25 % 

4 Andriana Efstathiou (Андріана Ефстатіу) 90 х 0,09515 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) 
х 0,09515 = 8,5635 + 0,9515 = 9,515 % 

5 Natallia Kostaras (Наталлія Костарас) 90 х 0,09515 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) 
х 0,09515 = 8,5635 + 0,9515 = 9,515 % 

6 Anna Ioannou (Анна Іоанноу) 90 х 0,05 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) х 
0,05 = 4,5 + 0,5 = 5,0 % 

7 Слободянюк Максим Едуардович 90 х 0,093 + 10 х (0,3778 : (1-0,4607-0,1615) х 
0,093 = 8,37 + 0,93 = 9,3 % 

 

 
 

Начальник юридичного відділу  

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

Наказ №061021/1 від 06.10.2021 р. 
(посада / реквізити документа, на 

підставі якого діє відповідальна 

особа / уповноважений представник 

надавача фінансових послуг) 

   
(підпис) 

Рясков Валерій 
(ім'я та прізвище) 

12.10.2021 року 
(дата) 

Рясков Валерій 

(ім'я та прізвище виконавця) 

тел. (094) 855-60-35 

(телефон виконавця) 



 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 
 

 

ВІДОМОСТІ 

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 12.10.2021 року 

 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (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 STEADYLINK LTD 

"СТЕДІЛІНК ЛТД" 

ЮО Місце реєстрації: 
Республіка Кіпр 

 

Місцезнаходження: 

Вул. Дегені Акріта, 

буд. 51, м. Нікосія, 

1070, Кіпр 

Digeni Akrita, 51 

1070, Nicosia, Cyprus 

90 10 100 Учасник, що володіє 

часткою у розмірі 90% 

Надавача фінансових 

послуг та якому належить 

37,78% акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд АТ 

ЗНВКІФ «ГОЛВЕЙ», який 

є учасником (10%) 



 

 
 

   Ідентифікаційний 

код: HE 388499 

   Надавача фінансових 

послуг. Рішення про 

погодження набуття 

істотної участі в Надавачі 

фінансових послуг - 

Розпорядження 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, від 
21.03.2019 №428 

2 Корпоративний 
інвестиційний фонд 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"ГОЛВЕЙ" 

ІСІ Місцезнаходження: 

01001, м. Київ, вул. 

Велика Житомирська, 

буд. 6/11, кім. 301 

 

ЄДРПОУ: 43160756 

10  10 Учасник, що володіє 

часткою у розмірі 10% 

Надавача фінансових 

послуг. Рішення про 

погодження набуття 

істотної участі в Надавачі 

фінансових послуг - 

Розпорядження 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, від 

26.11.2019 №2371 

3 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія управління 

активами "ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПАРТНЕРИ" 

ЮО Місцезнаходження: 

01001, м. Київ, вул. 

Велика Житомирська, 

буд. 6/11 
 

ЄДРПОУ: 36136431 

 10 10 Здійснює управління 

активами 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 



 

 
 

       КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"ГОЛВЕЙ" 

4 Муратов Валерій 

Сергійович 

ФО Громадянство: 
Україна 

 48,17 48,17 Акціонер володіє акціями 

(48,17%) в STEADYLINK 

LTD, який є учасником 

(90%) Надавача фінансових 

послуг, та якому належить 

37,78% акцій 

Корпоративного 

інвестиційний фонд АТ 

ЗНВКІФ «ГОЛВЕЙ», який 

є учасником (10%) 

Надавача фінансових 

послуг. 

Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд АТ 

ЗНВКІФ «ГОЛВЕЙ» 

оформлені глобальним 

сертифікатом до розподілу 

за власниками – 46,07% 

 
Цінні папери 

Корпоративного 

інвестиційний фонд АТ 

ЗНВКІФ «ГОЛВЕЙ», 

викуплені емітентом – 

16,15% 

 

 



Начальник юридичного відділу 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

Наказ № 061021/1 від 06.10.2021 р. 
(посада / реквізити документа, на 

підставі якого діє відповідальна 

особа / уповноважений представник 

надавача фінансових послуг) 

   
(підпис) 

Рясков Валерій 
(ім'я та прізвище) 

12.10.2021 року 
(дата) 

Рясков Валерій 

(ім'я та прізвище виконавця) 

тел. (094) 855-60-35 

(телефон виконавця) 



 

 

Начальник юридичного відділу ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (Наказ № 061021/1 від 06.10.2021 р.)     __________________  Валерій Рясков     

Дата: 12.10.2021 року   Виконавець: Валерій Рясков  тел. (094) 855-60-35                 

Схематичне зображення структури власності ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» станом на 12.10.2021 року 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» 

STEADYLINK LTD  

"СТЕДІЛІНК ЛТД" 

Республіка Кіпр 

Корпоративний інвестиційний 

фонд АТ ЗНВКІФ «ГОЛВЕЙ», 

Україна  

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПАРТНЕРИ», Україна 

ТОВ «АЙ ПІ 

СЕК’ЮРІТІЗ», 

Україна 

ТОВ «ГРУПА 

КОМПАНІЙ 

«ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПАРТНЕРИ», 

Україна 

90% 10% 

Управляє 

активами  

фонду 

 0,001 % 

Журжій Андрій 

Валерійович, Україна 

100 % 
99,999 % 

100 % STEADYLINK 

LTD  

"СТЕДІЛІНК 

ЛТД" 

Республіка Кіпр 

Цінні папери, 

оформлені 

глобальним 

сертифікатом 

до розподілу за 

власниками  

Муратов 

Валерій 

Сергійович, 

Україна 

Поповський 

Сергій 

Валерійович, 

Україна 

Пічурічко 

Петро 

Григорович, 

Україна 

KEUS 

HOLDINGS 

LIMITED, 

КЕУС 

ХОЛДІНГС 

ЛІМІТЕД, 

Британські 

Віргінські 

острови 

KUPR 

HOLDINGS 

LIMITED, 

КУПР 

ХОЛДІНГС 

ЛІМІТЕД, 

Британські 

Віргінські 

острови 

UATECH 

LIMITED, 

ЮАТЕХ 

ЛІМІТЕД, 

Республіка 

Кіпр,  

 

NIKA 

ENTERTAINMENT 

LTD, НІКА 

ІНТЕРТЕЙМЕНТ 

ЛТД, Британські 

Віргінські острови 

 

37,78 % 

48,17 % 
9,25 % 9,25 % 

9,51 % 
9,3 % 5,0 % 

9,51 % 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Трастова конструкція 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
Трастова конструкція 

 

Довірчий власник  

Andriana Efstathiou 

Андріана Ефстатіу, 

Республіка Кіпр 
 

100 % 

Собакарьов Євген 

Ігорович, Україна 

Бенефіціар 

 

Довірчий власник 

Natallia Kostaras  

Наталлія Костарас,  

Республіка Кіпр 

Прокоф’єв Роман 

Володимирович, Україна 

Бенефіціар 

 

100 % 

спільно 

0,01 % 

100 % 

Anna Ioannou 

Анна Іоанноу, 

Республіка Кіпр 

 

NIKA ENTERTAINMENT 

LIMITED, Об’єднані 

Арабські Емірати 

100 % 

Слободянюк Максим 

Едуардович, Україна 

100 % 

Цінні папери, 

викуплені 

емітентом 

16,15 % 

46,07 % 


