Інформація щодо ПрАт «СК «Велес» у відповідності до змін, внесених до ст. 12-1
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»

Найменування юридичної особи та
скорочене у разі його наявності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ПРАТ СК"ВЕЛЕС")

Повне та скорочене найменування
юридичної особи англійською мовою у разі
їх наявності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ПРАТ СК"ВЕЛЕС")

Організаційно-правова форма
Назва юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"

Ідентифікаційний код юридичної особи
Адреса

30217808
04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНСЬКА,
будинок 29/58, офіс 99
1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ"
Код ЄДРПОУ 04013583
01054, м.Київ, Шевченківський район,
ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 84

Перелік засновників (учасників) юридичної
особи, у тому числі прізвище, ім'я, по
батькові, якщо засновник – фізична особа;
найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код юридичної особи,
якщо засновник – юридична особа

2) ЖУКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ
ВІКТОРОВИЧ
65009, Одеська обл., місто Одеса,
Приморський район,
ПР.АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 37,
квартира 33
3) КАРАУШ НАДІЯ ПЕТРІВНА
65000, Одеська обл., місто Одеса,
Київський район, ЛЮСТДОРФСЬКА
ДОРОГА, будинок 54/В, квартира 60
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР)

ЖУКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ,
УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУД. 37,
КВ. 33.
КАРАУШ НАДІЯ ПЕТРІВНА, УКРАЇНА,
ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ.
ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУД. 54,
КОРПУС В, КВ.60

Дані про розмір статутного капіталу
(статутного або складеного капіталу) та
про дату закінчення його
формування.
Розмір (грн.):
Дата закінчення формування:

15000000.00

01.11.2005

Види діяльності
Відомості про органи управління
юридичної особи
Відомості про ліцензіі
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання
(призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління
юридичної особи, уповноважених
представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами, або
осіб, які мають право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори та дані про
наявність обмежень щодо представництва
від імені юридичної особи
Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі про проведення
державної реєстрації юридичної особи – у
разі, коли державна реєстрація юридичної
особи була проведена після набрання
чинності Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців"

Код КВЕД 65.12
Інші види страхування, крім страхування
життя (основний)
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Список діючих ліцензій
Ліцензіі
ЛАПТЄВ ВАДИМ ІВАНОВИЧ - керівник

01.12.1998

Дата державної реєстрації, дата та номер
запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про юридичну особу –
у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена до
набрання чинності Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців"
Номер запису:

28.07.2004

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Відокремелених підрозділів немає

1 071 120 0000 000061

відомості про порушення провадження у
справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи

провадження про банкрутство не
порушувалось

рішення про ліквідацію фінансової
установи

рішення про ліквідацію не приймалось

інша інформація про фінансову
установу, що підлягає оприлюдненню
відповідно до закону

