
 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2022 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (далі - надавач 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 
послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Альпєріна 
Тетяна Марківна 

 «ФО»       Так Громадянство: Україна; 

країна  
Україна, місце  
проживання:  
місто Одеса. 

 

 40%       40%  Акціонер,що 

володіє часткою в 

розмірі 40% 

Розпорядження 

Національної 

комісії, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових послуг 

№ 3357 від 

03.08.2017 року 

 

 

 
2 Венецький 

Дмитро 
Олександрович 

«ФО»       Так Громадянство: Україна 

країна  
Україна, місце  
проживання:  
місто Одеса. 

 

 

30%     30%  Акціонер, що 

володіє часткою в 

розмірі 30% 

Розпорядження  

Національної 

комісії, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових послуг 

№ 3359 від 

03.08.2017 року 

 

 

 
3 Волобуєва Юлія 

Олександрівна 
«ФО»       Так Громадянство: Україна; 

країна  
Україна, місце  
проживання:  
місто Одеса. 

 

 

30%    30%  Акціонер, що 

володіє часткою в 

розмірі 30% 

Розпорядження  

Національної 

комісії, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових послуг 

№ 3358 від 

03.08.2017 року 

    Додаток 2 
до Положення про вимоги до структури власності 
надавачів фінансових послуг 
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



 

 

 

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     

 
 

Голова правління,  діє на підставі 
Протоколу Наглядової ради № 12 від 

22.06.2020р. та Наказу № 11/К-20р. від 
22.06.2020р. 

 

____________ 
(підпис) 

Олександр Іванов 
 

26.01.2022р. 
 

Галина Хомюк  
(ім'я та прізвище виконавця) 

+38(044)4955422  
(телефон виконавця) 
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