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

регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» 

розкриває наступну інформацію. 

 

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової 

установи 

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«ГРАВЕ УКРАЇНА» 

Ідентифікаційний код 19243047 

Місцезнаходження Код території за КОАТУУ 8038200000, 01001, Київська 

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

124.  

 

 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою 

2.1. Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного); 

2.2. Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); 

2.3. Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

2.4. Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування майна [крім 

залізничного, наземного повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; 

2.5. Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування від нещасних 

випадків; 

2.6. Послуги у сфері страхування у формі добровільного медичного страхування 

(безперервне страхування здоров`я); 

2.7. Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування медичних витрат; 

2.8. Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті; 

2.9. Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки 

від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; 

2.10.  Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного  

транспорту (включаючи відповідальності  перевізника)]; 

2.11.  Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу); 

2.12.  Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ; 

2.13.  Послуги у сфері страхування у формі добровільного страхування фінансових 

ризиків; 

2.14.  Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні 

зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, 

зберігання чи використання цієї зброї; 

2.15.  Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового страхування відповідальності 

суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів; 

2.16.  Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового особистого страхування 

працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються 

з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони та членів добровільних 

пожежних дружин (команд); 



2.17.  Послуги у сфері страхування у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 

та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 

об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 

екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 

 

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 «ГРАВЕ Україна 

Страхування життя», код за ЄДРПОУ 25399836, 

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

оф. 43. 

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) 

- 

 

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

Наглядова Рада  

Голова Наглядової ради Клаус Шайтегель  

 

Заступник Голови 

Наглядової ради 

Гюнтер Пухтлер  

Член Наглядової ради Гаральд Люнцер 

Член Наглядової ради Пауль Свобода 

Правління  

В.о. Голови Правління  

(Член Правління) 

Базилевська Наталія Володимирівна 

Член Правління Посада вакантна 

 

5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи 



5.1 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Харківська обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

10.09.2015 р. № 003-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 

63, оф. 314 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Шін Володимир Русланович, тел. (057) 7175009 

 

5.2. Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Одеська обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 49/51, 

оф. 510 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Циманович Михайло Львович, тел. (0482) 320070 

 

5.3 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Хмельницька обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вайсера, 

буд. 4, оф. 1 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Лейбенко Олег Миколайович, тел. (0382) 658560 

 

5.4 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Львівська обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 



Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

79044, Львівська обл., м. Львів, вул. Метрологічна, буд. 2 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Гнатюк Микола Миколайович, тел. (032) 2935588 

 

5.5 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Дніпропетровська обласна дирекція Приватного 

акціонерного товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ 

УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т 

Пушкіна, буд. 30, прим. 5 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Ломакін Андрій Владиславович, тел. (056) 

7706101 

 

5.6 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Запорізька обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Возз`єднання 

України, буд. 22 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Вініченко Костянтин Валерійович, тел. (061) 

2190472 

 

5.7 Повне найменування 

відокремленого підрозділу 

Київська обласна дирекція Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

Дата та номер рішення про 

створення відокремленого 

підрозділу 

08.07.2011 р., № 012-П 

Код за ЄДРПОУ (за 

наявності) 

- 

Види фінансових послуг, які 

може надавати 

відокремлений підрозділ 

Всі послуги у сфері страхування, що надаються 

фінансовою установою, перелік яких наведено в пункті 2 

 

Місцезнаходження 

відокремленого підрозділу 

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7, оф. 350 

Керівник відокремленого 

підрозділу  

Директор Можаров Сергій Костянтинович, тел. (044) 

5201846 

 



6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі 

6.1. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного) 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641842 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 20.08.2009р. 

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 - 

 

6.2. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641843 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.3. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 522741 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 221 від 19.02.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.02.2011р. 

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 - 



 

6.4. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

майна [крім залізничного, наземного повітряного, водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641844 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 20.08.2009р. 

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 - 

 

6.5. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування від 

нещасних випадків 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641839 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.6. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного медичного 

страхування (безперервне страхування здоров`я) 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641841 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.7. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

медичних витрат 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641840 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.8. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641848 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 20.08.2009р. 

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 - 

 

6.9. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування 

предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641845 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 21.07.2011р. 

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 - 

 

6.10 Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

відповідальності перед третіми особами 

[крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного 

транспорту, відповідальності власників водного  

транспорту (включаючи відповідальності  перевізника)] 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641838 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.11 Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

вантажів та багажу (вантажобагажу) 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641835 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.12. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641836 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 20.08.2009р. 

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 - 

 

6.13. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі добровільного страхування 

фінансових ризиків 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641837 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 17.09.2009р. 

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 - 

 

6.14 Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності громадян України, що мають у 

власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, 

яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641846 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 30.09.2005р. 

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 - 

 

6.15 Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641847 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 30.09.2005р. 



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 - 

 

6.16 Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого 

страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють 

в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 

бюджету України) та сільської пожежної охорони та членів 

добровільних пожежних дружин (команд)  

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641849 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 06.02.2007р. 

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 - 

 

6.17. Вид господарської 

діяльності, на провадження 

якого видана ліцензія 

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 

об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська 

діяльність на яких може призвести до аварій екологічного 

та санітарно-епідеміологічного характеру 

Серія та номер виданої 

ліцензії 

АЕ № 641850 

Номер і дата прийняття 

рішення про видачу ліцензії 

№ 618 від 03.04.2015р. 

Дата початку дії ліцензії 06.02.2007р. 

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 - 

 

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/finance_risiko_ua.htm 

http://www.grawe.ua/ua/finance_risiko_ua.htm


 

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/finance_risiko_ua.htm 

 

 

 

 
 

 

http://www.grawe.ua/ua/finance_risiko_ua.htm

