
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 16 червня 2021 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (далі – 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 
надавач фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові або 

повне 

найменуванн

я остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Чи є 

особ

а 

влас

ник

ом 

істо

тної 

учас

ті в 

нада

вачі 

фіна

нсов

их 

посл

уг 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис 

взаємозв'язку 

особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосередк

ована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вотченіков 

Максим 

Віталійович 

 ФО  Так Громадянство 

Україна, місце 

проживання: 

Україна,  м. Київ 

 5 94,995121 94,995121    Акціонер, що  

   володіє часткою в  

р розмірі  5% прямої 

   участі в надавачі  

   фінансових послуг  

т та 91% в  

  ТОВАРИСТВІ 

   З ОБМЕЖЕНОЮ 

   ВІДПОВІДАЛЬ -     

   НІСТЮ 

   «ЕКВІТАЛЬ», 

   якому належить  

   94,995121% в  

   надавачі   

   фінансових послуг 

є  і є чоловіком    

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



    Вотченікової   

    Олени  

    Олександрівни 

    

  

ь  

 

  
2 Вотченікова 

Олена 

Олександрівна 

ФО  Ні Громадянство 

Україна, місце 

проживання: 

Україна,                            

м. Київ  

0,004879 0 0,004879 Акціонер, що  

   володіє 

часткою в  

 розмірі  

0,004879% 

прямої 

   участі в 

надавачі  

   фінансових 

послуг і є 

дружиною 

Вотченікова 

Максима 

Віталійовича  
3 Леспух               

Василь  

Іванович 

 

ФО Ні Громадянство 

Україна, місце 

проживання: 

Україна,  Київська 

область,                         

м. Бориспіль 

0 8,54956 8,54956     Володіє  часткою 

    в розмірі 9% в    

    ТОВАРИСТВІ 

    З ОБМЕЖЕНОЮ 

    ВІДПОВІДАЛЬ -     

    НІСТЮ 

    «ЕКВІТАЛЬ»,  

    якому належить  

9  94,995121% в  

    надавачі   

    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  Вотченіков Максим Віталійович 94,995121 

2 Леспух Василь Іванович 9%/100%*94,995121%=8,54956% 
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(посада / реквізити документа, на  
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надавача фінансових послуг 
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