
Інформація для споживачів, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання  ринків фінансових 

послуг». 

 

№ п/п Зміст Вимоги Інформація 

1. Повне найменування фінансової установи 

відповідно до її установчих документів 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СХІД – ЗАХІД» 

2. Код фінансової установи за ЄДРПОУ ЄДРПОУ -  33411729 

3. Місцезнаходження  
код території за КОАТТУ: 6310136300  

61058, м. Харків, вул. Іванівська, будинок № 1,  офіс 314  

4.  Перелік фінансових послуг, що 

надаються фінансовою установою,  
 

Види діяльності за КВЕД: 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя; 
65.20 Перестрахування; 

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 

Товариство надає послуги зі страхування виключно за видами, на які видана ліцензія Уповноваженим 

органом, перелік ліцензій  зазначений  за наступним посиланням:    http://www.shid-zahid.com.ua/uk/pro-
nas-2/publichna-i-finansova-informaciya/  

5. Відомості про власників істотної участі (у 

тому числі осіб, які здійснюють контроль 

за фінансовою установою)  

 

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

володіють часткою (паєм, пакетом акцій),  

що становить не менш як 10 відсотків 
статутного капіталу фінансової установи 

 

Гук Микола Іванович - 62,9667%,  
Бастрикін Євгеній Іванович - 37,0296%  

 

 
 

5.2. 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) 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

або П.І.Б. фізичної 

особи учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи, яка 

контролюєтьс

я учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Місцезнаходжен

ня юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної 

особи, яка 

контролюєть

ся учасником 

(засновником

, 

акціонером), 

% 

http://www.shid-zahid.com.ua/uk/pro-nas-2/publichna-i-finansova-informaciya/
http://www.shid-zahid.com.ua/uk/pro-nas-2/publichna-i-finansova-informaciya/


Бастрикін Євгеній 

Іванович 

 

ПОВНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЛОМБАРД 

"ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "СХІД-

ЗАХІД" І КОМПАНІЯ" 

36623699 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

92 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ОПЦІОН-ФІНАНС" 

33065981 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

100 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ВАЖКІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МАШИНИ" 

33816588 

61034, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ПОЛТАВСЬКИЙ 

ШЛЯХ, будинок 

175, квартира 110 

65 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УСК-БЕЗПЕКА" 

35857123 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

50 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ХОРГЕН" 

32677164 

61037, Харківська 

обл., місто 

Харків, 

ПРОСПЕКТ 

МОСКОВСЬКИЙ

, будинок 138, 

100 



корпус А 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮВІД-2009" 

36374287 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

19,68 

Гук Микола 

Іванович 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УСК-БЕЗПЕКА" 

35857123 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

50 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"АКВАЛАР" 

34953659 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

100 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФІНАНС-ПРОФІ" 

38879039 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

50 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮВІД-2009" 

36374287 

61022, Харківська 

обл., місто 

Харків, ВУЛИЦЯ 

ІВАНІВСЬКА, 

будинок 1 

48,94 

 

6. Відомості про склад наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи 

 
 

 6.1. Склад Наглядової ради Відсутня 

 6.2. Склад Виконавчого органу Виконавчим органом Товариства є Директор  



Борисов Олексій Олегович 

7.  Відомості про відокремлені підрозділи 

фінансової установи 

Відсутня 

8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані 

фінансовій установі 

 

Розміщені на сайті Компанії  у розділі Компанія/Ліцензії  за наступним посиланням:  

 

 http: http://www.shid-zahid.com.ua/uk/pro-nas-2/publichna-i-finansova-informaciya/  
 

9. Річна фінансова та консолідована звітність  

Розміщені на сайті Компанії у розділі  Компанія/Фінансова звітність за наступним посиланням: 
 

http: http://www.shid-zahid.com.ua/uk/pro-nas-2/publichna-i-finansova-informaciya/  

10. Відомості про порушення провадження у 

справі про банкрутство, застосування 
процедури санації фінансової установи  

Провадження у справі про банкрутство Компанії не порушувалось, процедура санації не застосовувалась. 

  

11. Рішення про ліквідацію фінансової 

установи 
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося 

12. Інша інформація про фінансову установу, 

що підлягає оприлюдненню  відповідно до 
Закону 

Відсутня 

13. Кількість акцій фінансової установи, які 

знаходяться у власності членів ії 
виконавчого органу 

Члени виконавчого органу не володіють акціями Компанії. 

14. Ціна/тарифи фінансових послуг Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежить від вибраних  умов страхування, які пропонує 

Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «Схід – захід», та визначається у 

відповідності з нормативними актами у сфері страхування та Правилами добровільного страхування. 
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