
 

 

 

ВІДОМОСТІ  
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 03 червня 2021 року 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БУСІН" (далі - надавач фінансових послуг) 
(повне найменування надавача 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.  Непочатова Лариса 

Михайлівна 

ФО  Так громадянка України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

 25  0  25 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Непочатова Л.М. є 

дружиною 

Непочатова Є.О. та 

матір’ю Непочатова 

О.Є. 

2.  Непочатов Олександр 

Євгенійович 

ФО Так громадянин України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

24,991 0 24,991 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Непочатов О.Є. є 

сином Непочатової 

Л.М. та Непочатова 

Є.О. 

3.  Непочатов Євген 

Олександрович 

ФО Ні громадянин України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

0,009 0 0,009 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Непочатов Є.О. є 

чоловіком 

Непочатової Л.М. та 

батьком Непочатова 

О.Є. 

4.  Овчінніков Олексій 

Іванович  

ФО Так громадянин України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

 25 0  25 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



Овчінніков О.І. є 

батьком Овчинникова 

Д.О., Овчинникова 

І.О., а також 

чоловіком Хачбабян 

Н.Г. 

5.  Овчинников Денис 

Олексійович 

ФО Так громадянин України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

12,495 0 12,495 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Овчинников Д.О. є 

сином Овчіннікова 

О.І. та рідним братом 

Овчинникова І.О. 

6.  Овчинников Іван 

Олексійович 

ФО Так громадянин України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

12,495 0 12,495 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Овчинников І.О. є 

сином Овчіннікова 

О.І. та рідним братом 

Овчинникова Д.О. 

7.  Хачбабян Ніна 

Гургенівна 

ФО Ні громадянка України, [інформація не підлягає 

розкриттю] 

0,009 0 0,009 Акціонер надавача 

фінансових послуг. 

Хачбабян Н.Г. є 

дружиною 

Овчіннікова О.І. 

 

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   Денис Овчинников 
(керівник за даними ЄДР) (підпис)  (ім'я та прізвище) 

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / 

уповноважений представник надавача фінансових послуг) 

 

   

03.06.2021 Максим Конюшенко  +380442496504 

(дата) (ім'я та прізвище виконавця)  (телефон виконавця) 

 



 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 03 червня 2021 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БУСІН" (далі - надавач фінансових послуг) 
(повне найменування надавача 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.  

Непочатова Лариса 

Михайлівна 

 ФО громадянка України, [інформація не 

підлягає розкриттю] 

 25  0  25 Акціонер надавача фінансових послуг. 

Особа стала власником істотної участі у 

надавачі фінансових послуг до появи вимог 

щодо необхідності погоджувати набуття 

істотної участі. 

2.  

Непочатов Олександр 

Євгенійович 

 ФО громадянин України, [інформація не 

підлягає розкриттю] 

24,991 0 24,991 Акціонер надавача фінансових послуг. 

Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до рішення Комітету 

Національного банку України з питань 

нагляду та регулювання діяльності 

небанківських фінансових послуг від 29 січня 

2021 року № 21/229-ПК  

3.  

Овчінніков Олексій 

Іванович  

 ФО громадянин України, [інформація не 

підлягає розкриттю] 

25 0 25 Акціонер надавача фінансових послуг. 

Особа стала власником істотної участі у 

надавачі фінансових послуг до появи вимог 

щодо необхідності погоджувати набуття 

істотної участі. 

4.  Овчинников Денис 

Олексійович 

 ФО громадянин України, [інформація не 

підлягає розкриттю] 

12,495 0 12,495 Акціонер надавача фінансових послуг. 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до рішення Комітету 

Національного банку України з питань 

нагляду та регулювання діяльності 

небанківських фінансових послуг від 29 січня 

2021 року № 21/230-ПК  

5.  

Овчинников Іван 

Олексійович 

 ФО громадянин України, [інформація не 

підлягає розкриттю] 

12,495 0 12,495 Акціонер надавача фінансових послуг. 

Набуття істотної участі погоджено 

відповідно до рішення Комітету 

Національного банку України з питань 

нагляду та регулювання діяльності 

небанківських фінансових послуг від 29 січня 

2021 року № 21/231-ПК  

 

Голова Правління   Денис Овчинников 
(керівник за даними ЄДР) (підпис)  (ім'я та прізвище) 

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / 

уповноважений представник надавача фінансових послуг) 

 

   

01.06.2021 Максим Конюшенко  +380442496504 

(дата) (ім'я та прізвище виконавця)  (телефон виконавця) 

 

 



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»

(надавач фінансових послуг)

Непочатова Лариса 

Михайлівна,

Україна

Овчинников Денис 

Олексійович,

Україна

Овчинников Іван 

Олексійович,

Україна

Непочатов Олександр 

Євгенійович,

Україна

    

     

     

Непочатов Євген 

Олександрович,

Україна

Подружжя

Асоційовані особи: 

батько - син

Асоційовані особи: 

мати - син

Асоційовані особи: 

рідні брати

Овчінніков Олексій 

Іванович,

Україна

Хачбабян Ніна 

Гургенівна,

Україна

24,991%

12,495%

25%

25%

0,009% 12,495%

0,009%

Асоційовані особи: 

син - батько

Асоційовані особи: 

син - батько

Подружжя

   
           

    

 
    

 

  
  

 
    

 

   
           

    

  
  

Максим Конюшенко
(ім'я та прізвище виконавця)  

 

_____________________________________
(керівник за даними ЄДР) (ім'я та прізвище)

Денис ОвчинниковГолова правління

03.06.2021 
(дата)

Схематичне зображення структури власності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 

станом на 03 червня 2021 року

+380442496504
(телефон виконавця)


