
1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, 

акціонерами) ТОВ «БІЗПОЗИКА» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ТОВ «БІЗПОЗИКА») 

 

№ 

з/

п 

Повне 

найменуван

ня 

юридичної 

особи або 

П.І.Б. 

фізичної 

особи 

учасника 

(засновника

, акціонера) 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи, яка 

контролює

ться 

учасником 

(засновник

ом, 

акціонером

)* 

Повне 

найменування 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної 

особи, яка 

контролює

ться 

учасником 

(засновник

ом, 

акціонером

)** 

Місцезнаходжен

ня юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної 

особи, яка 

контролює

ться 

учасником 

(засновник

ом, 

акціонером

), % 

1 

Павлов 

Руслан 

Олександро

вич 

43170298 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ "НОВИЙ 

КОЛЕКТОР" 

ф 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

вул.Алмазова 

Генерала, 

будинок 13, офіс 

601 

33,2877 

2 

Айсаутов 

Амір 

Минжасаро

вич 

43170298 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ "НОВИЙ 

КОЛЕКТОР" 

ф 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

вул.Алмазова 

Генерала, 

будинок 13, 

кімната 601 

66,7123 

3 

Айсаутов 

Амір 

Минжасаро

вич 

HE400216 

МАВЕЛОРД 

ХОЛДІНГС 

ЛІМІТЕД 

(MAVELORD 

HOLDINGS 

LIMITED) 

і 

Кіпр, 

Міхалакопулу 

27, 4й поверх, 

квартира/офіс 

ФФ17, 1075, 

Нікосія 

100 

4 

Павлов 

Руслан 

Олександро

вич 

43063844 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 

ДЕВЕЛОПЕРСЬК

А КОМПАНІЯ" 

і 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

ВУЛИЦЯ 

ЄВГЕНА 

КОНОВАЛЬЦЯ, 

будинок 44Б 

100 

5 

Павлов 

Руслан 

Олександро

вич 

43170476 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ "БУДИНОК 

КОМФОРТУ" 

і 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

вул.Алмазова 

Генерала, 

будинок 13 А, 

кімната 200 

50 



6 

Айсаутов 

Амір 

Минжасаро

вич 

43170476 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ "БУДИНОК 

КОМФОРТУ" 

і 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

вул.Алмазова 

Генерала, 

будинок 13 А, 

кімната 200 

50 

7 

Айсаутов 

Амір 

Минжасаро

вич 

37356833 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ 

"СПОЖИВЧИЙ 

ЦЕНТР" 

ф 

Україна, 01032, 

місто Київ, 

ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬК

ОГО, будинок 

133-А 

66,7123 

8 

Айсаутов 

Амір 

Минжасаро

вич 

42640371 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ 

"ФАКТОРИНГ 

ПАРТНЕРС" 

ф 

Україна, 01133, 

місто Київ, 

ВУЛИЦЯ 

ГЕНЕРАЛА 

АЛМАЗОВА, 

будинок 13, офіс 

512 

75 

 

 

   _____________ 

 

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи 

перебуває під спільним контролем з такою особою. 

 

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка 

особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 

2. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними 

особами – учасниками (засновниками, акціонерами) ТОВ «БІЗПОЗИКА» (які володіють 

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

ТОВ «БІЗПОЗИКА») 

 

№ 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків* 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

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), 

% 

- - - - - - 



 


