
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг  

станом на 25 серпня 2021 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі - 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 опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приватне акціонерне 

товариство 

«Українська 

залізниця» 

ЮО Україна, 03680, 

місто Київ, вулиця 

Єжи Гедройця, 

будинок 5, 

ЄДРПОУ 

40075815 

50,004643 - 50,004643 Акціонер (учасник) 

надавача фінансових 

послуг, якому 

належить 50,004643% 

акцій. 

Рішення 

Національного банку 

України / 

Національної комісії, 

що здійснює 

державне 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг, про надання 

згоди на 

набуття/збільшення 

істотної участі в 

надавачі фінансових 

послуг – відсутнє. 

2  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інтер-Контакт» 

ЮО  Україна, 01004, 

місто Київ, вулиця 

Шота Руставелі, 

будинок 16, 

ЄДРПОУ 

19350056 

 

15,098158 - 15,098158 Акціонер (учасник) 

надавача фінансових 

послуг, якому 

належить 15,098158% 

акцій. Володів 

часткою більше ніж 

15% від статутного 

капіталу станом на 

момент набуття 

чинності Положення 

Нацкомфінпослуг від 

04.12.2012 № 2531. 

3 Гончарова Валентина 

Ігорівна 

ФО Громадянство: 

Україна.  

Місце 

проживання: 

Україна, місто 

Київ. 

- 15,098158 15,098158 Опосередкована 

участь через 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інтер-Контакт» 

(93,8%), якому 

належить 15,098158% 

акцій в надавачі 

фінансових послуг. 

Рішення 

Національного банку 

України / 

Національної комісії, 

що здійснює 

державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 



послуг, про надання 

згоди на 

набуття/збільшення 

істотної участі в 

надавачі фінансових 

послуг – відсутнє. 

 Держава Україна  в 

особі Кабінету 

Міністрів України 

Д Україна, 

01008, місто Київ, 

вулиця 

Грушевського, 

будинок 12/2 

- 50,004643 50,004643 Опосередкована 

участь через 

Приватне акціонерне 

товариство 

«Українська 

залізниця» (100%), 

якому належить 

50,004643% акцій в 

надавачі фінансових 

послуг. 
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