
Розкриття інформації про ПрАТ «Українська страхова компанія» на 
власному веб-сайті за адресою: www.usk-ao.com      
                  

 

Повна назва Приватне акціонерне товариство «Українська страхова 
компанія” 

 

Ідентифікаційний код згідно 
з ЄДРПОУ 

20346864 
 

 
2. Фактична адреса клієнта 

 
Поштовий індекс 83048 
Область Донецька 
Район  
Місто Донецьк 
Адреса (вулиця, будинок) Артема, буд. 116, офіс 19 
Номер контактного 
телефону 

(062) 381-87-05; 343-56-63;  

Номер факсу 381-87-05 

Адреса електронної пошти agalina_K53@mail.ru 
 

 
 Ліцензії (дозволи), які отримала компанія для здійснення фінансових операцій (діяльності). 
 

Назва ліцензії Серія ліцензії Номер ліцензії Ким видана ліцензія Термін дії ліцензії та статус 

Ліцензія на 
добровільне 
страхування майна 

АВ 546814 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг № 
рішення 2310-пл від 

20.08.2010 р. 

Безстроковий  
Чинна ліцензія 

Ліцензія на 
добровільне 
страхування від 
вогневих ризиків 

АВ 546815 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг № 
рішення 2310-пл від 

20.08.2010 р. 

Безстроковий  
Чинна ліцензія 

Ліцензія на 
добровільне 
страхування 
кредитів 

АВ 546816 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг № 
рішення 2310-пл від 

20.08.2010 р. 

Безстроковий  
Чинна ліцензія 

Ліцензія на 
добровільне 
страхування від 
нещасних випадків 

АВ 546817 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг № 
рішення 2310-пл від 

20.08.2010 р. 

Безстроковий 
 Чинна ліцензія 

 
 

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном 
та здійснюють контроль за фінансовою установою. 

 

Прізвище ім’я по 
батькові 

Дата народження 
(дд.мм.рррр) 

Серія та номер 
паспорта (або іншого 
документа, який 

посвідчує особу), дата 
видачі та орган, який 

його видав 

Громадянство 

Місце проживання 
резидента або місце 
проживання чи 
тимчасового 

перебування для 
нерезидента 

Ідентифікаційний код 
згідно з Державним 

реєстром фізичних осіб –
платників податків та 
інших обов’язкових 

платежів. 
      

Тюрін Віктор 
Михайлович 20.07.1947р 

Паспорт серія ВВ 
№100295 видан 
Київським РВ 
ДМУ УМВС 
України в 
Донецькій області 
29.10.1997 

Україна 

83048, 
м.Донецьк, 
вул.Артема, 116, 
кв.19 
 

1736714375 

 

 

http://www.usk-ao.com
mailto:agalina_K53@mail.ru


            Відомості про власників істотної участі статутного капіталу 
 

Категорія 
впливу 

Відсоток 
акцій, 
часток, 

паїв, прав 
голосу. 

Прізвище ім’я по 
батькові 

Дата народження 
(дд.мм.рррр) 

Серія та номер паспорта 
(або іншого документа, 
який посвідчує особу), 
дата видачі та орган, 
який його видав 

Громадян
ство 

Місце проживання 
резидента або місце 
проживання чи 

тимчасового перебування 
для нерезидента 

Ідентифікаційний код 
згідно з Державним 
реєстром фізичних 
осіб – платників 
податків та інших 
обов’язкових 
платежів. 

1) 

68 % 
 
 

Тюрін Віктор 
Михайлович 20.07.1947р 

Паспорт серія ВВ 
№100295 видан 
Київським РВ 
ДМУ УМВС 
України в 
Донецькій області 
29.10.1997 

Україна 

83048, м.Донецьк, 
вул.Артема, 116, 
кв.19 
 

1736714375 

 

  
       

2) 

 
10% 

Ударцова 
Ольга 
Анатоліївна 
 

04.10.1961 р. 

Паспорт серія ТТ 
 № 023414 
видан Печерським 
РУ ГУ МВС 
України в м.Києві 
04.01.2011 р. 

Україна 
01133  м.Київ, вул. 
Щорса, буд.36в, 
кв.29 

2255714827 

 
Відомості про органи управління та їх персональний склад 

 
Органи управління Прізвище ім’я по батькові Примітки 

 
1. Загальні збори акціонерів 
 

Персональний склад Загальних зборів 
1.1 Тюрін Віктор Михайлович (1736714375) 
1.2 Ударцова Ольга Володимирівна (2255714827) 
1.3 Гамаюнова Олена Анатоліївна (2891404281) 
1.4 Тюрін Михайло Вікторович (3005711798) 
1.5 Тюріна Світлана Вікторівна) (2639314024) 
1.6 Фесік Світлана Володимирівна (2228702782) 

 

 
2. Наглядова рада 
 

Персональний склад Наглядової ради: 
2.1 Тюрін Михайло Вікторович (3005711798) 
2.2 Кривоченко Галина Семенівна (1941716361) 
2.3 Рижиков Олег Михайлович (1914700396) 

 

 
3.Правління 
 

Персональний склад Правління: 
1.1 Тюрін Віктор Михайлович (1736714375)-Голова Правління 
1.2 Горбачов Дмитро Сергійович (2656500602)-Заступник 

Голови Правління. 

 

4. Ревізор Фесік Світлана Володимирівна (2228702782)  
 

 
 Дані про розмір сплаченого статутного капіталу, кількість акцій, їх категорію та номінальну 

вартість, якщо клієнт  є акціонерним  товариством. 
 

Розмір сплаченого 
статутного капіталу 

Загальна кількість 
емітованих акцій Категорії акцій Кількість акцій по 

категоріях 
Номінальна вартість 

акцій 

35989000,00 грн. 
 14600 Прості іменні акції 14600 2465,00 
 

 
ПрАТ «Українська страхова компанія» не має відокремлених підрозділів. 

 
Річна фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової звітності 
разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність, а також приміток до 
річної фінансової звітності та звіту про корпоративне управління  на власному веб-сайті 
www.usk-ao.com и публікації в економічному періодичному виданні до 30 квітня, що 
настає за звітним роком.  

 
 
М.П.      Голова Правління                __________________  Тюрін Віктор Михайлович  

 Посада керівника                                           (ініціали, прізвище) 
  

http://www.usk-ao.com

