
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТДВ «СК РОКСОЛАНА
на виконання вимог ч. 4 ст. 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг»; «Положення про розкриття фінансовими установами
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах

(веб-сторінках) фінансових установ», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016 р. № 825;

«Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджених Постановою Кабінету Міністрів

України від 07.12.2016р. № 913  

станом на 01.01.2021р.

Повне найменування: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Роксолана»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 30001181

Місцезнаходження  фінансової  установи: Код  території  за  КОАТУУ:  2310137200;  поштовий  індекс:  69035;
Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Сєдова, буд. 3

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: Предметом безпосередньої діяльності ТДВ
«СК Роксолана» є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням
страхових резервів та їх управлінням.

В межах, передбачених чинним законодавством, здійснюється також надання послуг для інших страховиків
на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано
із  зазначеними  видами  діяльності,  а  також будь-які  операції  для  забезпечення  власних  господарських  потреб
страховика.

Повний  перелік  страхових  послуг,  що  надаються  ТДВ  «СК  Роксолана»  зазначений  у  відомостях  про
ліцензії, видані фінансовій установі. 

Відомості  про  власників  істотної  участі  (у  тому  числі  осіб,  які  здійснюють  контроль  за  фінансовою
установою):

№
з/
п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних
осіб - учасників страховика

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичних осіб -

учасників страховика

Частка учасників
страховика в статутному

капіталі, %

1 Абдінов Артур Тазаханович 2167708597 33,3

2 Кирилюк Олег Анатолійович 2267205270 33,4

3 Рабцун Олександр Іванович 2294112197 33,3

Усього: 100

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: 
Наглядова рада в ТДВ «СК Роксолана» не створювалася.
Управління та контроль у ТДВ «СК Роксолана» здійснюють:
-  Збори Учасників – вищий орган Товариства (збираються з числа учасників по мірі необхідності вирішення

питань діяльності ТДВ «СК Роксолана»);
-  Генеральний  директор  Товариства  –  виконавчий  орган  (Хомич  Микола  Володимирович,  призначений  за

рішенням Зборів Учасників);
-  Ревізійна комісія Товариства – контрольний орган (утворюється зборами учасників Товариства з їх числа).

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:  станом на 01.01.2021р. в ТДВ «СК Роксолана»
один відокремлений підрозділ  – Київське представництво Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова
компанія Роксолана», створений згідно з рішенням учасників ТДВ «СК Роксолана» (Протокол загальних зборів
учасників № 166 від 03.12.2007р.), код за ЄДРПОУ 35627624,  місцезнаходження: 01133,  м. Київ, Печерський р-н,
вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, к. 103. Станом на 01.01.2021р. керівник не призначений, підрозділ фактично
діяльності не веде, будь-яких послуг не надає.  



Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

№
п/
п

Вид господарської
діяльності (найменування

виду страхування)

Серія,
номер

ліцензії;
статус

ліцензії

№
прийняття

рішення
про видачу

ліцензії

Строк дії
(з ___ по___)

Дата
видачі

Ким видано

Інформація про
переоформлення

ліцензії (дата
переоформлення,
серія та номер (за

наявності)
переоформленої

ліцензії) 

1
Добровільне страхування 
медичних  витрат

АЕ №
641822
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 25.11.2005р.
безстрокова

06.04.2015

Національна
комісія, що

здійснює державне
регулювання у
сфері ринків

фінансових послуг
(Нацкомфінпослуг)

19.02.2015р.,
АБ № 321518

2
Добровільне страхування від 
вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ

АЕ №
641823
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442071

3

Добровільне страхування 
майна [крім залізничного, 
наземного, повітряного, 
водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів 
водного транспорту), вантажів 
та багажу (вантажобагажу)]

АЕ №
641824
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442070

4

Обов’язкове страхування 
цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути 
заподіяна 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

АЕ №
641825
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 25.04.2006р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 082167

5
Добровільне страхування 
фінансових ризиків

АЕ №
641826
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442072

6

Обов’язкове страхування 
відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання 
негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних 
вантажів

АЕ №
641827
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 25.11.2005р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АБ № 321566

7

Добровільне страхування 
відповідальності перед третіми 
особами [крім цивільної 
відповідальності власників 
наземного транспорту, 
відповідальності власників 
повітряного транспорту, 
відповідальності власників 
водного транспорту 
(включаючи відповідальності 
перевізника)]

АЕ №
641828
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 21.01.2010р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 500368

8
Добровільне страхування 
вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

АЕ №
641829
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442069

9
Добровільне страхування від 
нещасних випадків

АЕ №
641830
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442073

10
Обов’язкове особисте 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті

АЕ №
641831
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442068



11

Обов’язкове особисте 
страхування працівників 
відомчої (крім тих, які 
працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються 
з Державного бюджету 
України) та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних 
пожежних дружин

АЕ №
641832
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 25.11.2005р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АБ № 321565

12
Добровільне страхування 
наземного транспорту (крім 
залізничного)

АЕ №
641833
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 11.12.2008р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АВ № 442074

13
Добровільне медичне 
страхування (безперервне 
страхування здоров'я)

АЕ №
641834
чинна

ліцензія

№ 227 від
19.02.2015р.

з 25.11.2005р.
безстрокова

06.04.2015 Нацкомфінпослуг
19.02.2015р.,
АБ № 321564

14

Обов’язкове страхування 
предмету іпотеки від ризиків 
випадкового знищення,          
випадкового пошкодження або 
псування

---
№ 2910 від
22.11.2016р.

безстрокова --- Нацкомфінпослуг ---

15

Добровільне страхування 
кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника 
за непогашення кредиту)

---
№ 13 від

11.01.2017р.
безстрокова --- Нацкомфінпослуг ---

Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії
ліцензії): немає.

Інформація про анульовані ліцензії: немає.

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність оприлюднюється на веб-сайті ТДВ «СК Роксолана» у
строки та в порядку, що передбачено чинним законодавством.

Відомості  про  порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство,  застосування  процедури  санації
фінансової установи: немає. 

Рішення про ліквідацію фінансової установи: немає. 

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розміщена на веб-
сайті  ТДВ «СК Роксолана» та  в  загальнодоступній інформаційній  базі  даних про фінансові  установи на  сайті
Національного банку України (https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists; https://kis.bank.gov.ua/).

Кількість часток (акцій) фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу –
згідно Статуту ТДВ «СК Роксолана» (п. 10.1.) виконавчим органом компанії є Генеральний директор. У власності
Генерального директора ТДВ «СК Роксолана» Хомича Миколи Володимировича немає часток фінансової установи
ТДВ «СК Роксолана».

Перелік  осіб,  частки  яких  у  статутному  капіталі  фінансової  установи  перевищують  п'ять  відсотків  –
інформація  щодо  таких  осіб  визначена  в  відомостях  про  власників  істотної  участі  (у  тому  числі  осіб,  які
здійснюють контроль за фінансовою установою).


	Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розміщена на веб-сайті ТДВ «СК Роксолана» та в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи на сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists; https://kis.bank.gov.ua/).

