
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 01.01.2022 року

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ» (далі - надавай 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 
власником 

істотної 
участі в 
надавачі 

фінансових 
послуг

Інформація 
про особу

Участь особи в надавачі 
фінансових послуг, %

Опис взаємозв'язку 
особи з надавачем 
фінансових послугпряма опосередкована сукуп

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСНА
РАДА

юо Так Місцезна
ходження: 
ПЛОЩА 
ГЕРОЇВ 

ВВВ, 
будинок 3, 

місто 
Луганськ, 
Луганська 

обл., 
91000, 

Україна, 
код 

ЄДРПОУ 
24046449

100 100 Учасник, орган 
управління надавача 
фінансових послуг, 

що представляє 
спільні інтереси 
територіальних 

громад сіл, селищ, 
міст Луганської 

області 
(повноваження 

особи припинено). 
Через ЛУГАНСЬКУ 

ОБЛАСНУ 
ДЕРЖАВНУ 

АДМІНІСТРАЦІЮ 
ЛУГАНСЬКУ 

ОБЛАСНУ 
ВІЙСЬКОВО- 
ЦИВІЛЬНУ 

АДМІНІСТРАЦІЮ 
(Україна, 93405, 

Луганська обл., місто 
Сєвєродонецьк, 

ПРОСПЕКТ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 

будинок 59, 
код ЄДРПОУ 
00022450), яка 

здійснює 
вирішальний вплив на 

управління та 
діяльність надавача 
фінансових послуг 

незалежно від 
формального 

володіння,



відповідно до 
Закону України 
«Про військово- 

цивільні 
адміністрації» від

03.02.2015 
№ 141-VIII,

Указу Президента 
України від
05.03.2015

№ 123/2015 «Про 
утворення 
військово- 
цивільних

___________      адміністрацій»

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

Т.В.О. генерального директора 
розпорядження голови обласної державної 

адміністрації -  керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 26.01.2017 р. № 30-к 

«Про покладення обов’язків генерального 
директора комунального підприємства 
«Луганський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі» 
(посада / реквізити документа, на 
підставі якого діє відповідальна 

особа / уповноважений представник 
надавача фінансових послуг)

А й і і ь
(підпій

Олексій Ілюшин 
(ім'я та прізвище)

21.01.2022
(дата)

Олег Грабар 
(ім'я та прізвище виконавця)

+380663018753
(телефон виконавця)


