
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на   

12 жовтня 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 

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 опосередко

вана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вотченіков 

Максим 

Віталійович 

 ФО 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  

г та  91% в  

  ТОВАРИСТВІ 

   З ОБМЕЖЕНОЮ 

   ВІДПОВІДАЛЬ -     

   НІСТЮ 

   «ЕКВІТАЛЬ», 

   якому належить  

   94,995121% в  

   надавачі   
   фінансових  

   послуг, є   

   чоловіком  

   Вотченікової    

   Олени 

   Олександрівни   

8 Рішення  

   Національного  

   банку України /  

   Національної 

   комісії, що  

   здійснює 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



   державне 

   регулювання у  с 

сфері ринків  

   фінансових  

   послуг, про  

   надання згоди   

   на                 

анабуття/збіль -   

   шення  
   істотної участі в  

   надавачі  

   фінансових  

   послуг відсутнє.  

   

 

2 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ - 
НІСТЮ 

«ЕКВІТАЛЬ» 

ЮО Місцезнаходжен

ня: Україна, 

03035, м. Київ, 

вулиця 

Кудряшова, 
будинок 20 - А, 

офіс 27, код 

ЄДРПОУ 

34289169 

94,995121 0 94,995121    Акціонер, що  

   набув істотну  

   частку в  

   надавачі   

   фінансових послуг  
   на підставі 

   договорів купівлі - 

   продажу цінних 

   паперів  

   №К/12006-2АР від 

   20.06.2006р.,  

   №К/22006-2ЭР від 

   20.06.2006р.,  

   №К/32006-2РТ 

   від 20.06.2006р., 

    № К/42006-2СЛ  

   від 20.06.2006р., 
    №К/52006-2ЛП  

   від 20.06.2006р. 

   № К/101608-2ГМК 

   від 16.08.2006р. 

      

 

 

 

Голова правління 
(посада / реквізити документа, на  

підставі якого діє відповідальна  

особа / уповноважений представник  

надавача фінансових послуг 

 

 ______________                                  

 (підпис) 

 

 
 

Сергій Бурик 
(ім'я та прізвище) 

 

 

 

12.10.2021 р. 

(дата) 

 

Марина Гуцу  

(ім'я та прізвище виконавця) 

 

066-040-75-66  

(телефон виконавця) 
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