
Розкриття інформації про фінансову установу 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо розкриття 

інформації». 

№ Пункт Закону Інформація про Товариство 

1. Повне найменування Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова 

компанія «Укрфінполіс» 

Код ЄДРПОУ 35417298 

Місцезнаходження 

фінансової установи 

код території за КОАТУУ - 8038600000, поштовий індекс - 

03148, м. Київ, Святошинський район, вул.. Сім’ї Сосніних, 

буд. 3 

2. Перелік фінансових 

послуг, що надаються 

фінансовою установою 

Розміщений на сайті Товариства, у розділах: 

«КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ» 

Компанія реалізує високоякісні страхові продукти, 

розроблені на основі отриманих у відповідності з діючим 

законодавством ліцензій 

http://www.ukrfinpolis.com/licenses.html 

«ПРИВАТНИМ КЛІЄНТАМ»  

http://www.ukrfinpolis.com/private-clients.html 

«КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ» 

http://www.ukrfinpolis.com/corporate-clients.html 

 

3. Відомості про учасників 

(засновників, акціонерів) 

фінансової установи, які 

володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 

відсотків статутного 

капіталу фінансової 

установи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НЕЗАЛЕЖНЕ РЕКРУТИНГОВЕ АГЕНСТВО»,  код 

ЄДРПОУ – 39100413, місцезнаходження: 03083, м. Київ, 

вул. Червонопрапорна, буд. 42, офіс 10 володіє часткою в 

статутному капіталі Товариства в розмірі 99,998 %. 

Відомості про юридичних 

осіб, які контролюються 

учасниками 

(засновниками, 

акціонерами) фінансової 

установи (які володіють 

часткою (паєм, пакетом 

акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків 

статутного капіталу 

заявника) 

Відсутні 

 Відомості про юридичних 

або фізичних осіб, які 

здійснюють контроль за 

юридичними особами- 

Кінцевими бенефіціарними власниками Товариства є 

Отдєлєнцев Сергій Павлович та Кучер Ігор Леонідович 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123-19
http://www.ukrfinpolis.com/private-clients.html
http://www.ukrfinpolis.com/corporate-clients.html


учасниками 

(засновниками, 

акціонерами) фінансової 

установи, які володіють 

часткою (паєм, пакетом 

акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків 

статутного капіталу 

фінансової установи 

4. Відомості про склад 

наглядової ради та 

виконавчого органу 

фінансової установи 

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. 

В.о. Генерального директора – Коріненко Олександр 

Павлович 

Наглядова рада в Товаристві не створювалась. 

5. Відомості про 

відокремлені підрозділи 

фінансової установи. 

http://www.ukrfinpolis.com/regions.html 

 

6. Відомості про ліцензії та 

дозволи, видані фінансовій 

установі. 

Перелік усіх ліцензій Товариства розміщений на сайті, у 

розділі «СВІДОЦТВА ТА ЛІЦЕНЗІЇ» 

http://www.ukrfinpolis.com/licenses.html  

7. Річна фінансова та 

консолідована звітність 

Розміщена на сайті Товариства, у розділі «Про компанію»/« 
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 http://www.ukrfinpolis.com/corporate.html 

8. Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування 

процедури санації 

фінансової установи 

Провадження в справі про банкрутство Товариства не 

порушувалося, процедура санації не застосовувалась. 

9. Рішення про ліквідацію 

фінансової установи 

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося. 

 

 

 

http://www.ukrfinpolis.com/regions.html

