
Відомості про власників істотної участі ПрАТ «УПСК» 

( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) 

 

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), 

що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 

Станом на 01.01.2016р. 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

в статутному 

капіталі, % 

1 Юридичні особи - - - 

   MULTISAFE INVEST 

LIMITED 

147647 адреса: Aristotelous,  6,  Nicosia, 

Рallouriotissa, 1056 (Кіпр)   

 24,93  

2 Фізичні особи - - - 

   Михайлов Олександр 

Михайлович 

 -  -  61,74 

  Ритвін Дмитро Михайлович  -  -  10,00 

  Усього:     96.67 

____________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 

Згідно інформаційної довідки ПАТ «НДУ» станом на 29.01.2019р. 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

в статутному 

капіталі, % 

1 Юридичні особи - - - 

 Приватне акціонерне 

товариство «Українська 

пожежно-страхова компанія» 

(ЕМІТЕНТ) 

20602681 м.Київ, вул. Кирилівська, б.40. 30,00 

2 Фізичні особи - - - 

  Михайлов Олександр 

Михайлович 

 -  -  61,74 

  Усього:     91.74 

____________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 

Згідно інформаційної довідки ПАТ «НДУ» станом на 10.09.2019р. 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб - 

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

в статутному 

капіталі, % 



акціонерів)  учасників (засновників, 

акціонерів)  

акціонерів)  

1 Юридичні особи - - - 

 Приватне акціонерне 

товариство «Українська 

пожежно-страхова компанія» 

(ЕМІТЕНТ) 

20602681 м.Київ, вул. Кирилівська, б.40. 20,00 

2 Фізичні особи - - - 

  Михайлов Олександр 

Михайлович 

 -  -  71,93159 

  Усього:     91.93159 

____________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.  

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 

Згідно інформаційної довідки ПАТ «НДУ» станом на 02.12.2019р. 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

в статутному 

капіталі, % 

1 Фізичні особи - - - 

  Михайлов Олександр 

Михайлович 

 -  -  75,001590 

  Усього:     75,001590 

____________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.  

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 

Згідно інформаційної довідки ПАТ «НДУ» станом на 12.12.2019р. 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків** фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів)  

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) заявника 

в статутному 

капіталі, % 

1 Фізичні особи - - - 

  Михайлов Олександр 

Михайлович 

 -  -  75,926590 

  Усього:     75, 926590 

____________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.  

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

 

 

 



Станом на 23.12.2019р. 

Позачерговими загальними зборами акціонерів 06.12.2019 р. прийняте рішення про анулювання викуплених 

Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» акцій без зміни розміру статутного 

капіталу, а саме: анулювати  4 000 000 (чотири мільйони) штук простих іменних акцій власного випуску без зміни 

розміру статутного капіталу; анулювання викуплених  акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної 

вартості решти акцій до 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок) за одну просту іменну акцію; внаслідок цього одна проста 

іменна акція старої номінальної вартості 5,00 грн. (п՚ять гривень 00 копійок) конвертується в одну просту іменну 

акцію нової номінальної вартості 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок); статутний капітал залишити без змін в розмірі 

100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 копійок); розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства в розмірі 

20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) на підвищення номінальної вартості акцій. 

  

Державним реєстратором проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної 

особи» 11.12.2019 р. 

 

В Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку подано Заяву про реєстрацію випуску акцій (вх. №22/6051-

АТ від 23.12.2019р.) 

 

 

2. 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) 

Станом на 01.01. 2016р. 

N 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або П. І. 

Б. фізичної 

особи учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)** 

Місцезнаходження 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером), % 

   Михайлов 

Олександр 

Михайлович 

 32556708  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» 

  

 і  м.Київ, вул. 

Кирилівська, 

б.40 

 75,00 

___________ 

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з 

такою особою. 

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з 

нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 

Станом на 19. 09. 2018р. 

N 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або П. І. 

Б. фізичної 

особи учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)** 

Місцезнаходження 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером), % 

   Михайлов 

Олександр 

Михайлович 

 32556708  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» 

  

 

 і  м.Київ, вул. 

Кирилівська, 

б.40 

 100,00 

__________ 

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з 

такою особою. 

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з 

нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 

 

 

 

 



Станом на 29. 01. 2019р. 

N 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або П. І. 

Б. фізичної 

особи учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)** 

Місцезнаходження 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної особи, 

яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером), % 

 1  Михайлов 

Олександр 

Михайлович 

 32556708  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» 

  

 

 і  м.Київ, вул. 

Кирилівська, 

б.40 

 100,00 

__________ 

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з 

такою особою. 

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з 

нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

 

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками 

(засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)  

 

N 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків* 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником (засновником, 

акціонером) 

Повне найменування 

юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи або 

паспортні дані фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за учасником 

(засновником, акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі учасника 

(засновника, 

акціонера), % 

            

З огляду на структуру власності ПрАТ «УПСК» відсутні юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль 

за юридичними особами - акціонерами фінансової установи, які володіють акціями, що становить не менш 

10 відсотків статутного капіталу фінансової установи. 

____________ 

 

 

 

4. Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі ПрАТ «УПСК» перевищують 5%,  але менше 10 %. 

 

Станом на 10. 09. 2019р. 

Приватне акціонерне товариство «КДЕМЗ» є  власником  статутного капіталу ПрАТ «УПСК» та становить 7,99496 %. 

 

Станом на 04. 12. 2019р. 

Осіб, частка яких у статутному капіталі ПрАТ «УПСК» перевищують 5%,  але менше 10 % немає. 

 


