
На виконання вимог ч. 4 ст. 12 (1) Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА 

Страхування життя» розкриває наступну інформацію. 

 

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової 

установи 

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА 

Страхування життя» 

Ідентифікаційний код 25399836 

Місцезнаходження Код території за КОАТУУ 8038200000, 01001, Київська 

обл., м. Київ, Печерський р-н, вул. Хрещатик, буд. 15, оф. 

43 

 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою 

Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування життя 

 

3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють 

контроль за фінансовою установою) 

Відомості про учасників 

(засновників, акціонерів) 

фінансової установи, які 

володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що 

становить не менше як 10% 

статутного капіталу 

фінансової установи 

 

«Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт, 

яке засноване та існує згідно законодавства Австрії, 

реєстраційний номер FN 37748 m, місцезнаходження: вул. 

Херренгассе, буд. 18-20, м. Грац, 8010, Австрія. 

 

 

 

Відомості про юридичних 

осіб, які контролюються 

учасниками (засновниками, 

акціонерами) фінансової 

установи (які володіють 

часткою (паєм, пакетом 

акцій), що становить не 

менше як 10% статутного 

капіталу фінансової 

установи) 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«ГРАВЕ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 19243047, 

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, 

оф. 124. 

Відомості 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 

менше як 10% статутного 

капіталу фінансової 

установи) 

«Граве-Фермьогенсфервальтунг», яке засноване та існує 

згідно законодавства Австрії, реєстраційний номер FN 

56578 d, місцезнаходження: вул. Херренгассе, буд. 18-20, 

м. Грац, 8010, Австрія. 
 

 

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

Наглядова Рада  

Голова Наглядової ради Шайтегель Клаус 

 



Заступник Голови 

Наглядової ради 

Пухтлер Гюнтер 

Член Наглядової ради Райтер Гернот 

Член Наглядової ради Пауль Свобода 

Правління  

Голова Правління Базилевська Наталія Володимирівна 

Член Правління Шерак Бернд Річард 

 

5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи 

відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні 

 

6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі 

Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

життя  

Серія та номер виданої 

ліцензії 

Серія АВ № 499999  

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 3134-СЖп від 09.11.2010р.  

Дата початку дії ліцензії 08.02.2005р. 

Інформація про 

переоформлення ліцензії 

(дата переоформлення, серія 

та номер (за наявності) 

переоформленої ліцензії) 

- 

Інформація про тимчасове 

зупинення ліцензії  

- 

Статус ліцензії чинна ліцензія 

Дата анулювання ліцензії - 

Назва дозволу, номер 

виданого дозволу та дата 

його видачі 

- 

Дата призупинення або 

анулювання дозволу 

- 

 

7. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність 

Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком розміщена на власній веб-

сторінці фінансової установи за посиланням: 

http://www.grawe.ua/ua/Download_life.htm#1240-tab 

 

8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової установи 

Справа про банкрутство фінансової установи не порушувалась 

 

9. Рішення про ліквідацію фінансової установи 

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось 

 

10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно 

до закону 

Звіт про корпоративне управління розкрито у складі річної інформації фінансової 

установи в якості емітента цінних паперів на власній веб-сторінці фінансової установи за 

посиланням: http://www.grawe.ua/ua/Download_life.htm#1240-tab 
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