
Відомості  

про власників істотної участі  

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

I. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу 

фінансової установи 

Повне найменування юридичної 

особи/ПІБ фізичної особи 

учасника (засновника, акціонера) 

Код за ЄДРПОУ/ 

ідентифікаційний код 

учасника (засновника, 

акціонера) 

Місцезнаходження/ 

місце проживання 

учасника (засновника, 

акціонера) 

Державне підприємство 

матеріально-технічного 

забезпечення залізничного 

транспорту України 

«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» 

19014832 Україна, 03049, м. Київ, пр.. 

Повітрофлотський, 11/15 

Публічне акціонерне товариство 

«Українська залізниця» 

40075815 Україна, 03680, м. Київ, 

вул. Тверська, буд. 5 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«Інтер-Контакт» 

19350056 Україна, 01004, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, буд. 16 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЮВІД-2009» 

36374287 Україна, 61022, м. Харків, вул. 

Іванівська, 1 

 

II. 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) 

Повне найменування 

юридичної особи/ПІБ 

фізичної особи учасника 

(засновника, акціонера) 

фінансової установи 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником (засновником, 

акціонером) 

Код за 

ЄДРПОУ 

особи, яка 

контролюєт

ься 

учасником 

 

Місцезнаходження/ 

місце проживання 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Публічне акціонерне 

товариство «Українська 

залізниця» 

 

Приватне акціонерне 

товариство страхова 

компанія 

«ІНТЕР-ПОЛІС» 

19350062 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 69 

Державне підприємство 

матеріально-технічного 

забезпечення залізничного 

транспорту України 

«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» 

Приватне акціонерне 

товариство страхова 

компанія 

«ІНТЕР-ПОЛІС» 

19350062 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 69 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«Інтер-Контакт» 

Приватне акціонерне 

товариство страхова 

компанія 

«ІНТЕР-ПОЛІС» 

 

19350062 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 69 



Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

 «ЮВІД-2009» 

Приватне акціонерне 

товариство страхова 

компанія 

«ІНТЕР-ПОЛІС» 

19350062 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 69 

 

III. Відомості про юридичних осіб  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) 

Повне 

найменування 

юридичної особи  

/ПІБ фізичної 

особи учасника 

(засновника, 

акціонера), що 

здійснює контроль 

за учасником 

(засновником, 

акціонером) 

фінансової 

установи 

Повне найменування 

юридичної особи/ПІБ 

фізичної особи учасника 

(засновника, акціонера) 

фінансової установи 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи   
учасника 

(засновника, 

акціонера), що 

здійснює контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

фінансової установи 

Місцезнаходження/ 

місце проживання 

юридичної особи  /ПІБ 

фізичної особи учасника 

(засновника, акціонера), що 

здійснює контроль за 

учасником (засновником, 

акціонером) фінансової 

установи 

Держава, в особі 

КМУ 

Публічне акціонерне 

товариство «Українська 

залізниця» 

 

- - 

Держава, в особі 

КМУ (ПАТ 

«Укрзалізниця») 

Державне підприємство 

матеріально-технічного 

забезпечення залізничного 

транспорту України 

«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» 

- - 

 

КОМПАНІЯ 

ХАЙДЖОБ 

ТРЕЙДІНГ 

ЛІМІТЕД 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інтер-Контакт» 

 

Реєстраційний 

номер НЕ 160453 

 

Кіпр, 1060, м. Нікосія, вул. 

АЙЇАС ЕЛЕНІС, 4, 5-й 

поверх, офіс 501 

Гук Микола 

Іванович 

 

 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ЮВІД-2009» 

- Україна, м. Харків, вул. 

Героїв Праці, 47-Б, кв. 212 

Котенко Сергій 

Олексійович 

- Україна, Харківська обл.., 

Дергачівський р-н, смт. 

Слатіне, пров. Степовий, 4 

Бастрикін 

Євгеній Іванович 

- Україна, м. Харків, вул. 

Клочківська, 436А, кв. 28 

 


