
сукупна реєстраційний 
номер

країна 
місцезнаходжен
ня / проживання

ФО 1 83,6  Україна Учасник надавача фінансових 
послуг (частка в статутному 
капіталі надавача фінансових 
послуг 83,6%), Розпорядження 
Нацкомфінпослуг №1406 від 
23.06.2016 р. Богуслаєв Вячеслав 
Олександрович є батьком 
Богуслаєва Олександра 
Вячеславовича

ФО 0 9,9  Україна Учасник надавача фінансових 
послуг (частка в статутному 
капіталі надавача фінансових 
послуг 9,9%), Богуслаєв 
Олександр Вячеславович є сином 
Богуслаєва Вячеслава 
Олександровича

ФО 0 6,5  Україна Учасник надавача фінансових 
послуг (частка в статутному 
капіталі надавача фінансових 
послуг 6,5%)

сукупна реєстраційний 
номер

країна 
місцезнаходжен
ня / проживання

ФО 83,6  Україна

ТДВ "СК "Мотор-Гарант" ( код 31154435 )

станом на 01.01.2022

І. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

Прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування остаточного 
ключового учасника

Тип особи Чи є особа 
власником 

істотної участі 
(1-ТАК, 0-НІ) 

Частка участі особи, % Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з 
надавачем фінансових послуг

Розрахунок опосередкованої 
участі остаточного ключового 

учасника 
пряма опосередкована адреса місцезнаходження / 

проживання
громадянство

Богуслаєв Олександр 
Вячеславович

9,9 0 69096; місто Запоріжжя; () Україна

Богуслаєв Вячеслав 
Олександрович

83,6 0 70417; селище Сонячне, 
Запорізький район, Запорізька 
область; ()

Україна

ІІ. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або 
повне найменування остаточного ключового 

учасника

Тип особи Частка участі особи, % Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
пряма опосередкована адреса місцезнаходження / 

проживання
громадянство

Кононенко Андрій Петрович 6,5 0 69035; місто Запоріжжя; () Україна

Учасник надавача фінансових послуг (частка в статутному капіталі 

Директор
 

ЗИКІН Олксій

 (посада уповноваженого представника / реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений 
представник)

(підпис) (прізвище та ім'я)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович 83,6 0 70417; селище Сонячне, Україна

21.01.2022 КЛИМОВА Тетяна t.klimova@motor-garant.com.ua

(дата) (прізвище та ім’я виконавця) (телефон виконавця)



 
Схематичне зображення структури власності  

надавача фінансових послуг 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ»  
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6,5%   83,6 % 9,9% 

 
Богуслаєв 

Вячеслав Олександрович 
(Україна) 

 

 
Богуслаєв 

Олександр Вячеславович 
(Україна) 

 

 
Кононенко 

Андрій Петрович 
(Україна) 

 

Батько та син 
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