
Титульний аркуш 
 

23.04.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 5933 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Голова Правлiння    Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-
страхова компанiя" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20602681 
4. Місцезнаходження: 04080, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, вулиця 
Кирилiвська, будинок 40 
5. Міжміський код, телефон та факс: 0-800-50-70-50, 0-800-50-70-50 
6. Адреса електронної пошти: info@upsk com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, затвердити Рiчну iнформацiю 
емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк. 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://upsk.com.ua/main-
information/inf-emit 23.04.2021 
(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції щодо емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду X 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів X 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
 
30.12.1899 - дата створена програмою в автоматичному режимi, читати як "дату 
невизначено/дата вiдсутня". 
 
Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено 
публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до 
перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього 
пункту. 
 
До основних видiв дiяльностi Товариства за КВЕД також вiдносяться: 
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення; 
68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 
 
У вiдомостi про банки, що обслуговують емiтента, програмою передбачено внесення 
iнформацiї про один рахунок в гривнi та один рахунок в iноземнiй валютi. Товариство внесло 



iнформацiю по рахункам, що використовуються для основних розрахункiв. 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається. Облiгацiї не випускались. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається. Iншi цiннi папери не 
випускались. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається. Похiднi цiннi папери емiтента не 
випускались. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента не надається. У власностi працiвникiв емiтента немає цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента 
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не 
надається. Виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не 
вiдбувалось. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "УПСК" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 22.06.1993 
4. Територія (область) 
 Київська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 100000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 804 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) 
 66.21 - Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "Ощадбанк", МФО 322669 
2) IBAN 
 UA853226690000026506300221183 
3) поточний рахунок 
 UA853226690000026506300221183 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "Ощадбанк", МФО 322669 
5) IBAN 
 UA853226690000026506300221183 
6) поточний рахунок 
 UA853226690000026506300221183 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВ "УПСК-Життя" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31727664 
4) Місцезнаходження 
 Україна, Київська обл., м. Фастiв, пл. Перемоги,1 
5) Опис  
 Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; 
вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: володiє часткою- 
24,95238% вiд статутного капiталу; 



активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; 
права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ 
"УПСК" належать права, передбаченi законодавством України. 
 
 
1) Найменування 
 ТОВ "ХПСК" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 14165377 
4) Місцезнаходження 
 Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт.Чорний острiв, вул.Щорса,5. 
5) Опис  
 Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; 
вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: частка складає - 
24,86384% вiд статутного капiталу; 
активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; 
права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ 
"УПСК" належать права, передбаченi законодавством України. 
 
 
1) Найменування 
 ТОВ "УПСК-Консалтiнг" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32599453 
4) Місцезнаходження 
 Україна, Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65. 
5) Опис  
 Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; 
вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: частка складає - 
24,98989% вiд статутного капiталу; 
активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; 
права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ 
"УПСК" належать права, передбаченi законодавством України. 
 
 
 
14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 
агентства 

Ознака 
рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 
або оновлення 

рейтингової оцінки 
емітента або 

цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента 
або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 
ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-

Рейтинг" 
уповноважене 

рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 28.08.2020 

uaAA 



Опис 

Довгостроковий кредитний рейтинг за нацiональною 
рейтинговою шкалою uaAA. 
Рейтинг фiнансової стiйкостi страхової компанiї uaAAifr. 
Страхова компанiя з рейтингом uaAAifr характеризується 
вiдмiнною фiнансовою стiйкiстю, порiвняно з iншими 
фiнансовими установами. Вона надiйна, вчасно здiйснює 
виплати, має вiдмiнну репутацiю. Спостерiгається певна 
чутливiсть до впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. 
 

 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.204 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 18002, Черкаська обл., Соснiвський р-н, Черкаси, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 
205, кв.1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, Днiпро, ВУЛ. ГОГОЛЯ, будинок 
14А 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЖИТОМИРСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 10014, Житомирська обл., Корольовський р-н, Житомир, ВУЛИЦЯ 
ТЕАТРАЛЬНА, будинок 5, оф.13 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 КОРОСТЕНСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 11500, Житомирська обл., н/д р-н, Коростень, БАЗАРНА ПЛОЩА, будинок 18А 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIВЕЦЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 58018, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, Чернiвцi, ПРОВУЛОК 
СКЛАДСЬКИЙ, будинок 3/А 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 36039, Полтавська обл., Київський р-н, Полтава, ВУЛ. ВАТУТIНА, будинок 3, 
офiс 1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 РАХIВСЬКЕ РАЙОННЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 90615, Закарпатська обл., Рахiвський р-н, селище мiського типу Великий Бичкiв, 
ВУЛ. БОРКАНЮКА, будинок 62 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 33028, Рівненська обл., н/д р-н, Рiвне, ВУЛ. СОБОРНА, будинок 181 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЗАХIДНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 46008, Тернопільська обл., н/д р-н, Тернопiль, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, 
будинок 3 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 



 КОРОСТИШIВСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 12501, Житомирська обл., Коростишiвський р-н, Коростишiв, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНА ПЛОЩА, будинок 5 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, Днiпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА 
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 72- А 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 43021, Волинська обл., н/д р-н, Луцьк,  ВУЛИЦЯ ШОПЕНА, будинок 13, оф.42-
1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПIВДЕННЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 65023, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 
будинок 69/71, оф.3 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЦЕНТРАЛЬНА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " 
УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.501 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 21018, Вінницька обл., н/д р-н, Вiнниця,  ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, будинок 18, 
оф.174 
3) Опис 



  
 
1) Найменування 
 СТАРОСАМБIРСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 82000, Львівська обл., Старосамбiрський р-н, Старий Самбiр, ВУЛ. ЛЕВА 
ГАЛИЦЬКОГО, будинок 98 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 79005, Львівська обл., Личакiвський р-н, Львiв, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, 
будинок 21, к.1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 СХIДНА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 85302, Донецька обл., н/д р-н, Покровськ, ПРОСПЕКТ ШАХТОБУДIВНИКIВ, 
будинок 6/12 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 КРИВОРIЗЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 50002, Дніпропетровська обл., Центрально-Мiський р-н,  Кривий Рiг, ВУЛИЦЯ 
ЛЕРМОНТОВА, будинок 29 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 69095, Запорізька обл., Заводський р-н, Запорiжжя, ВУЛ. ГОГОЛЯ, будинок 149, 
корпус 1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ВОЛИНСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 



 Україна, 00000, Волинська обл., н/д р-н, Луцьк, ВУЛ. ШОПЕНА, будинок 13, к.42 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ТЯЧIВСЬКЕ РАЙОННЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 90500, Закарпатська обл., Тячiвський р-н, Тячiв, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 4, 
к.3 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14000, Чернігівська обл., Деснянський р-н, Чернiгiв,  ВУЛИЦЯ ГОНЧА, 
будинок 30 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ВIННИЦЬКА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 21027, Вінницька обл., н/д р-н, Вiнниця,  ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, будинок 51, 
оф.15 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 73022, Херсонська обл., Суворовський р-н, Херсон, ВУЛ. ПУГАЧОВА, будинок 
8, кв.1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПIВДЕННА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський р-н, Херсон, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 
будинок 10 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 БIЛЯЇВСЬКЕ РАЙОННЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 67600, Одеська обл., н/д р-н, Бiляївка, ВУЛ. КIПЕНКО, будинок 6 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 65005, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса, ВУЛ. РIШЕЛЬЄВСЬКА, будинок 
11, оф.312/2 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 29000, Хмельницька обл., н/д р-н, Хмельницький, ВУЛ. ПРИБУЗЬКА, будинок 2 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 54030, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв,  ВУЛИЦЯ 
ПУШКIНСЬКА, будинок 14 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПОДIЛЬСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 21050, Вінницька обл., Ленiнський р-н, Вiнниця, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА 
АРТИНОВА, будинок 16 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 76000, Iвано-Франкiвська обл., н/д р-н, Iвано-Франкiвськ, ПЛОЩА РИНОК, 
будинок 14 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 



 ОДЕСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 65023, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса, ВУЛИЦЯ КIННА, будинок 19, 
оф.22 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ХАРКIВСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 61103, Харківська обл., Дзержинський р-н, Харкiв, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНКА, 
будинок 3 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, кiм.809 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 КIРОВОГРАДСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 25006, Кіровоградська обл., Подiльський р-н, Кропивницький, ВУЛИЦЯ 
АРСЕНIЯ ТАРКОВСЬКОГО, будинок 68 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЦЕНТРАЛЬНЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.403 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 88017, Закарпатська обл., н/д р-н, Ужгород, УЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 1В, 
блок В 
3) Опис 



  
 
1) Найменування 
 МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 54003, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЛЕНIНА, 
будинок 171, кв.164-163 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 58000, Чернівецька обл., Шевченкiвський р-н, Чернiвцi, ВУЛ. М. ЛИСЕНКА, 
будинок 14, кв.1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.709 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЦЕНТРАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " 
УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.811 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПАВЛОГРАДСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 51400, Дніпропетровська обл., н/д р-н, Павлоград, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 
будинок 95/22 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 



 Україна, 29000, Хмельницька обл., н/д р-н, Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРИБУЗЬКА, 
будинок 2, к.1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ГЕНЕРАЛЬНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.209 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, к.418 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ХАРКIВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 61072, Харківська обл., Дзержинський р-н, Харкiв,  ПРОСПЕКТ НАУКИ, 
будинок 27-Б, оф.704 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 58000, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, Чернiвцi,  ВУЛИЦЯ РУСЬКА, 
будинок 1 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 КIРОВОГРАДСЬКА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 25006, Кіровоградська обл.,  Фортечний р-н, Кропивницький, ВУЛИЦЯ 
ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 84, к.103 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 



 РIВНЕНСЬКА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 33000, Рівненська обл., н/д р-н, Рiвне, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 70 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 МIЖРЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, кiмната 509 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04080, Київська обл., Подiльський р-н, Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 
будинок 40, офiс 809 
3) Опис 
  
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п Номер справи Найменування 

суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
справи 

1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Опис: 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок 
звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи  - вiдсутнi 
 
Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi - вiдсутнi 
 
У 2020 роцi у провадженнi суду знаходилося 565 судових справ за позовними заявами до Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова 
компанiя", з яких задоволено - 65 випадкiв, задоволено частково - 112 випадки, вiдмовлено у задоволеннi позову - 128 випадки, знаходяться на стадiї судового розгляду 
260 справ. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення Інформація про 

виконання 

1  № 387/18-28-53-
04/20262681, 

12.08.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
акт камеральної перевiрки податкової звiтностi вiд 12.08.2020 № 387/18-28-53-04/20262681 32,63 грн. 
та 16,32 грн. 

2 № 00014270709, 
18.11.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.11.2020 р. № 00014270709 на 784,41 грн. 

3 № 0018165205, 
18.11.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.11.2020 р. № 00014180709 на 18,75 грн.; 

4 № 00000010709, 
21.09.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 21.09.2020 р. № 00000010709 на 1020,00 грн.; 

5 № 0042305205, 
21.09.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
вимога про сплату боргу вiд 21.09.20 р на 49,07 грн. 

6 № № 0000010709, 
21.09.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
рiшення № 0000010709 про застосування штрафних санкцiй за донарахування вiдповiдним органом 
доходiв та зборiв вiд 21.09.20 на суму 32,36 грн. 

7 № 154, 23.11.2020 Фонд соцiального 
страхування україни 

штраф сплачено 

Опис: 
рiшення про повернення страхових коштiв Фонду та застосування фiнансових санкцiй за порушення 
порядку використання страхових коштiв Фонду вiд 23.11.20 № 154 на суму 4123,95 грн - витрати по 
тимчасовiй непрацездатностi; 2061,98 грн. - штраф за порушення порядку використання страхових 
коштiв Фонду 

8 № 00026860709, 
18.12.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.20 р. № 00026860709 на 1020,00 грн. 

9 № 00026880709, 
18.12.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.2020 р. № 00026880709 на 590,19  грн. 

10 № 00026870709, 
18.12.2020 

ДПСУ штраф спачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.20 р. № 00026870709 на 13609,63 грн. 

11 № 00000080709, 
01.10.2020 

ДПСУ штраф сплачено 



Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000080709 на 1020,00 грн. 

12 № 00000090709, 
01.10.2020 

ДПСУ штраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000090709 на 1340,99 грн.; 

13 № 00000100709, 
01.10.2020 

ДПСУ шраф сплачено 

Опис: 
податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000100709 на 106,12 грн. 

 
XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
ПрАТ "УПСК" (надалi - Компанiя) створена 22.06.1993р.  i за 28 рокiв бездоганної роботи стала 
однiєю з провiдних страхових компанiй України. Компанiя має розвинуту структуру своїх 
вiдокремлених пiдроздiлiв, якi представленi в усiх областях України. Основна дiяльнiсть ПрАТ 
"УПСК" полягає у наданнi послуг зi страхування (крiм страхування життя) та перестрахування. 
Компанiя проводить свою дiяльнiсть на основi лiцензiй. ПрАТ "УПСК" надає широкий спектр 
страхових послуг. В 2020 роцi Компанiя мала 21 лiцензiю з добровiльного страхування та 39 
лiцензiй з обов?язкового страхування.  
 
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 804; 
 
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає; 
осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 22; 
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 18, 
 
розмiр фонду оплати працi та його спiввiдношення до попереднього - 59 764 тис. грн. (-1 %). 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
ПрАТ "УПСК" є асоцiйованим членом МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО 
БЮРО УКРАЇНИ, членом АРIФРУ, а також входить до Об?єднання  учасникiв страхового ринку 
України АСОЦIАЦIЯ "СТРАХОВИЙ БIЗНЕС", є членом Об?єдення "Ядерний страховий пул". 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Не проводить 



 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Не надходили 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Основа подання iнформацiї. Ця окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнаро-дних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, 
з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та 
переоцiнку фiнансових акти-вiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що 
облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
Основнi принципи облiкової полiтики, що використову-вались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 
звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдо-вно вiдносно всiх перiодiв, 
поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 
 
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
принципу подальшого безперервного функцiонування 
 
Функцiональна валюта i валюта подання фiнансової звiтностi 
Функцiональною валютою Страхової компанiї є українська гривня. 
 
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту компанiї за 
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових 
рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв 
i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, 
вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за курсами на кiнець року не 
застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн 
обмiнного курсу на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина 
прибутку або збитку вiд змiн справедливої вартостi. 
 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
За винятком дебiторської заборгованостi страхувальникiв, згiдно МСФО (IFRS) 9 Страхова 
компанiя спочатку оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi 
фiнансових активiв, що оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на 
суму витрат за угодою.  
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз 
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, 
що не були б поне-сенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також пода-тки та збори, що стягуються при 
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх ад-мiнiстративних 
витрат чи витрат на зберiгання.  
Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається нижче у вiдповiдних 
роздiлах облiкової полiтики. 
 
Справедлива вартiсть - це ринкова оцiнка, а не оцiнка з урахуванням специфiки суб'єкта 



господарюван-ня. Для деяких активiв та зобов'язань може бути ринкова iнформацiя або ринковi 
операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших активiв та зобов'язань може не бути 
ринкової iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя про якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки 
справедливої вартостi в обох випадках однакова - визначити цiну, за якою вiдбувалася б 
звичайна операцiя продажу активу чи передачi зо-бов'язання мiж учасниками ринку на дату 
оцiнки за нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на дату оцiнки з точки зору учасника 
ринку, який утримує актив або має зобов'язання). 
 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних 
в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках, 
вона визнача-ється з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування 
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується 
iнформацiя з ринкiв, що спостерiга-ються, проте в тих випадках, коли це практично неможливо 
здiйснити, для встановлення справедливої вартостi необхiдна певна частка судження. Судження 
включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. 
Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 
 
Згiдно МСФО (IFRS) 9 довгостроковi фiнансовi iнструменти згодом оцiнюються за 
справедливою вартiс-тю через прибуток або збиток (ССЧПУ), за амортизованою вартiстю або за 
справедливою вартiстю че-рез iнший сукупний дохiд (ССЧПСД). Класифiкацiя залежить вiд 
двох критерiїв: бiзнес-моделi, що вико-ристовується Компанiєю для управлiння фiнансовими 
активами; i того, чи являються передбаченi дого-вором грошовi потоки по фiнансових 
iнструментах "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену 
частину основної суми боргу". 
Пайовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 
прибуток i збиток вiд змiни справедливої вартостi таких iнструментiв не рекласифiкуються в 
чистий прибу-ток або збиток в разi припинення їх визнання. Дана категорiя включає лише 
iнструменти капiталу, якi Страхова компанiя має намiр утримувати в доступному для огляду 
майбутньому i якi Страхова компанiя на власний розсуд класифiкувала таким чином, без права 
наступного скасування, на момент первiсного визнання або переходу на стандарт. Страхова 
компанiя класифiкувала наявнi у неї некотируванi iнстру-менти капiталу в якостi дольових 
iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Згiдно 
МСФЗ (IFRS) 9 Пайовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 
сукупний дохiд, не пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення. 
 
Бiзнес - модель  I  за якою фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (п.4.1.2 
МСФЗ 9) включає грошовi кошти та їх еквiваленти на поточних та депозитних рахунках, 
торгiве-льну дебiторську заборгованiсть. Грошовi потоки (за угодами утримаються до 
погашення) мають бути лише погашенням основної суми у фiксований термiн та отриманням 
вiдсоткiв.   Основна сума - це справедлива вартiсть фiнансового активу при первiсному 
визнаннi. Вiдсотки складаються з компенсацiї за часову вартiсть грошей за основною сумою 
протягом певного перiоду. 
 
Бiзнес - модель  II за якою фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 
сукупний дохiд (п.4.1.2А МСФЗ 9) включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Товариство має намiр 
утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб 
лiквiдностi або в наслiдок вигiдної змiни цiни 
 
Бiзнес -модель  III  за якою фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через  
прибуток чи збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або справедливою 



вартiстю через iнший сукупний дохiд (п.4.1.4  МСФЗ 9) включає активи, утриманi для торгiвлi 
(цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдноситься на фiнансовий 
результат). 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Метою дiяльностi Товариства є провадження страхової дiяльностi з усiх видiв страхування 
майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, 
визначених законодавством України та цим Статутом з метою одержання прибутку. 
 
Валовi надходження до Товариства вiд страхових платежiв з добровiльних видiв страхування, 
якi отримало Товариство та становить 10 або бiльше вiдсоткiв валового доходу за звiтний рiк: 
- медичне страхування (безперервне страхування здоров я) - 106228 тис. грн.; 
- страхування наземного транспорту - 108 429 тис. грн.: 
- страхування майна - 49 339 тис. грн. 
 
Валовi надходження до Товариства вiд  страхових платежiв з обов'язкового страхування, iнших, 
нiж страхування життя, якi отримало Товариство та становить 10 або бiльше вiдсоткiв валового 
доходу за звiтний рiк: 
- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 
договорами) - 408 655 тис. грн. 
23 червня 2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська 
пожежно-страхова компанiя" затверджена Стратегiя управлiння ризиками (Протокол №12/1 вiд 
23.06.2014 р.). 
Стратегiя управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" розроблена на пiдставi Вимог до органiзацiї i функцiонування системи 
управлiння ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 04.02.2014 р. № 295 та з 
урахуванням Методичних рекомендацiй щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками 
стрес-тестiв, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.12.2006 р. № 6496. 
Система управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" базується на наступних основних принципах:  
- багатовекторностi при виявленнi та оцiнцi ризикiв; 
- оперативностi; 



- об'єктивностi; 
- комплексностi. 
Ризики Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
систематизованi у наступнi основнi групи: 
- андеррайтинговi ризики; 
- ринковi ризики; 
- ризики дефолту контрагента; 
- операцiйнi ризики. 
Основними етапами процесу управлiння ризиками Товариства є: 
-виявлення ризикiв; 
-класифiкацiя ризикiв;  
-оцiнка ризикiв; 
-визначення методiв та iнструментiв управлiння; 
-практична реалiзацiя виявлення, класифiкацiї, оцiнки методiв та iнструментiв управлiння. 
Заходи управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" спрямованi на мiнiмiзацiю та уникнення ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, 
зменшення вразливостi до них. 
Вiдповiдальним органом за практичну реалiзацiю основних елементiв Стратегiї управлiння 
ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
визначено Правлiння Товариства. 
 
Стратегiчним завданням ПрАТ "УПСК" є подальший розвиток страхової  дiяльностi. Товариство 
планує стратегiчно пiдвищити ефективiсть роботи на страховому ринку та  збiльшити обсяги 
страхування. Продовжити вдосконалювати структуру використання коштiв. В системi 
страхування планується розвиток нових напрямiв. В системi страхування майна удосконалити 
загальну стратегiю просування страхових продуктiв. Продовжити роботи з клiєнтської 
пiдтримки в наступних напрямках: продаж страхових продуктiв ПрАТ УПСК, супровiд клiєнтiв 
з рiзноманiтних каналiв продажiв. 
 
Для проведення страхової дiяльностi Товариство отримало Лiцензiї. 
Документи (Лiцензiї), що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:    
  
Страхування вiд нещасних випадкiв 
АЕ 641965 
25.06.2015 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
АЕ 641960 
25.06.2015 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 
АЕ 641953 
25.06.2015 
Страхування залiзничного транспорту 
АЕ 641944 
25.06.2015 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АЕ 641957 
25.06.2015 
Страхування повiтряного транспорту 
АЕ 641966 
25.06.2015 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 



АЕ 641947 
25.06.2015 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АЕ 641952 
25.06.2015 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
АЕ 641946 
25.06.2015 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 
АЕ 641963 
25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 
АЕ 641942 
25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 
АЕ 641951 
25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 
АЕ 641948 
25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 
цiєї статтi) 
АЕ 641970 
25.06.2015 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 
АЕ 641959 
25.06.2015 
Страхування iнвестицiй 
АЕ 641961 
25.06.2015 
Страхування фiнансових ризикiв 
АЕ 641973 
25.06.2015 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 
АЕ 641945 
25.06.2015 
Страхування медичних витрат 
АЕ 641964 
25.06.2015 
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 
АЕ641968 
25.06.2015 
Медичне страхування 
АЕ 641954 
25.06.2015 
Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування 
вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв 



АЕ 641971 
25.06.2015 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 
АЕ 641975 
25.06.2015 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
АЕ 641967 
25.06.2015 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
АЕ 641943 
25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) 
АЕ 641976 
25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 
бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 
АЕ 641972 
25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 
АЕ 641949 
25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених 
Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" 
АЕ 641974 
25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 
передбачених Законом України "Про нафту i газ" 
АЕ 641962 
25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 
небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 
власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 
утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв 
АЕ 641955 
25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 
АЕ 641958 
25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 
АЕ 641950 
25.06.2015 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 



або псування 
АЕ 641956 
25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового 
видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ 
АЕ 641969 
25.06.2015 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 
01.10.2015 
Страхування професiйної вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдальностi та 
визнаних незалежних органiзацiй за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам  
25.06.2019 
страхування спортсменiв вищих категорiй 
11.01.2020 
страхування життя i здоров'я спецiалiстiв ветеринарної медицини; 
11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз 
обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, 
багажу,  поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам; 
11.01.2020 
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає послуги iз 
транспортування та/або зберiгання транспортних засобiв у разi тимчасового затримання 
транспортних засобiв, за шкоду, яка може бути заподiяна транспортному засобу при здiйсненнi 
його транспортування та/або зберiгання; 
11.01.2020 
страхування засобiв водного транспорту; 
11.01.2020 
страхування цивiльної вiдповiдальностi iнвестора, в тому числi за шкоду, заподiяну довкiллю, 
здоров'ю людей, за угодою про розподiл продукцiї, якщо iнше не передбачено такою угодою; 
11.01.2020 
страхування медичних та iнших працiвникiв державних i комунальних закладiв охорони 
здоров'я та державних наукових установ (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на iнфекцiйнi хвороби, 
пов'язаного з виконанням ними професiйних обов'язкiв в умовах пiдвищеного ризику зараження 
збудниками iнфекцiйних хвороб; 
11.01.2020 
страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (наземна iнфраструктура), перелiк яких 
затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi; 
11.01.2020 
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв космiчної дiяльностi 
11.01.2020 
страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), якi є власнiстю України, 
щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, запуском 
та експлуатацiєю її у космiчному просторi; 
11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної 
технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному просторi; 
11.01.2020 
страхування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiяти шкоду третiм 
особам, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України; 



11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 
Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 
11.01.2020 
страхування тварин (крiм тих, що використовуються у цiлях сiльськогосподарського 
виробництва) на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та 
нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв 
України; 
11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв туристичної дiяльностi за шкоду, заподiяну життю чи 
здоров'ю туриста або його майну; 
11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi морського судновласника; 
11.01.2020 
страхування лiнiй електропередач та перетворюючого обладнання передавачiв електроенергiї 
вiд пошкодження внаслiдок впливу стихiйних лих або техногенних катастроф та вiд 
протиправних дiй третiх осiб; 
11.01.2020 
страхування вiдповiдальностi виробникiв (постачальникiв) продукцiї тваринного походження, 
ветеринарних препаратiв, субстанцiй за шкоду, заподiяну третiм особам; 
11.01.2020 
страхування майна, переданого у концесiю; 
11.01.2020 
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i 
агрохiмiкатiв; 
11.01.2020 
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно третiм особам унаслiдок проведення вибухових робiт; 
11.01.2020 
страхування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплатоспроможностi та/або банкрутства 
оператора державних лотерей 
11.01.2020 
 страхування судових витрат 
11.01.2020 
 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Протягом 2020 року в Товариствi не було проведене вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений у Статутi розмiр, а саме: 
- вiдчуження активiв, що є предметом значного правочину, та становить 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства рiшення не 
приймали; 
- вiдчуження активiв, що є предметом значного правочину, якi перевищують 25 вiдсоткiв, але 
менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства рiшення не приймали. 
Купiвлi-продажу активiв протягом 2020 р., що перевищує встановлений у статутi фiнансової 



установи розмiр не проводили та оцiнку активiв, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр не замовляли. 
 
Протягом останнiх п'яти рокiв Наглядова рада прийняла наступне рiшення про вiдчуження 
активiв, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства про продаж Михайлову О.М. пакету акцiй в розмiрi 10% 
статутного капiталу Товариства  (протокол № 13 вiд 12.06.19 р., протокол № 17 вiд 29.08.19 р.); 
 
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 2019 року в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, а саме: 
- звiт  про оцiнку майна № АПЛЮАС  Приватне пiдприємство "ОЦIНЮВАЧ" - 28 953 600,00 
грн. - придбання нерухомого майна;   
- звiт  про оцiнку майна (акцiй) вiд 20.06.19 р. Приватне пiдприємство "ОЦIНЮВАЧ" - 10 620 
000,00 грн. - продаж пакету акцiй в розмiрi 10% статутного капiталу Товариства. 
 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною вартiстю, за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 
Амортизацiя об'єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 
розраховується лi-нiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до 
лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами: 
Види об'єктiв Строк корисного викори-стання (рокiв) 
Споруди некапiтального характеру 20 
Будинки та споруди 30 
Машини та обладнання 5 
Транспортнi засоби 8 
Iнструменти ,прилади,iнвентар (меблi) 4 
Iншi основнi засоби 12 
           Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. 
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв) 
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне 
забезпечення. 2 
Iншi нематерiальнi активи 2 
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi - 
 
              Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку  компанiя отримала б у теперiшнiй 
момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк 
експлуатацiї дано-го активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 
наприкiнцi строку корисного ви-користання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного 
використання переглядаються та, за не-обхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 



 
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. 
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним 
списанням замiненого ком-поненту. 
 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення основних 
засобiв, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, 
розраховується вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус 
витрати на продаж або вартостi вико-ристання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. 
Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення 
визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого 
активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiн-ках, що 
використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої варто-
стi за мiнусом витрат на продаж. 
 
Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк (у складi iнших 
операцiйних доходiв або витрат). 
 
Нематерiальнi активи  Компанiї як мають, так i не мають  кiнцевий термiн використання та 
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї на основну дiяльнiсть 
 
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 
понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Основними проблеми, з якими Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 
компанiя" стикнулося у 2020 роцi значною мiрою були пов'язанi з загальним  станом ринку 
фiнансових послуг, валютними ризиками,  негативними тенденцiями у банкiвському секторi, 
економiчно нестабiльною ситуацiєю в країнi, зниженням платоспроможностi фiзичних та 
юридичних осiб, низьким рiвнем страхової культури населення, ситуацiєю з поширенням 
коронавiрусної хвороби COVID-19. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладенi договори виконуються вiдповiдно до умов договору. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiчним завданням ПрАТ "УПСК" на 2021 рiк є досягнення рiвня залучення страхових 
платежiв не менш нiж у 2020 роцi. 
Основними напрямками дiяльностi Товариства, спрямованими на реалiзацiю цiєї стратегiї 
Товариства, вважати: 



Блок страхування та перестрахування: 
- постiйна, робота спрямована на вдосконалення iснуючих i розробку нових страхових 
продуктiв, якi вiдповiдають сучасним потребам, iнтересам клiєнтiв; 
-розширення зв'язкiв з вiтчизняними та свiтовими партнерами, страховими та перестраховими 
компанiями;  
- диверсифiкацiя страхового портфелю, запровадження нових каналiв продаж та розробка нових 
програм страхування.  
- подальший розвиток продажу договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв  та iнших видiв страхування он-лайн; 
Блок по роботi з регiонами: 
- системний аналiз дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, своєчасне виявлення 
проблемних питань та їх усунення з метою забезпечення рентабельностi їх функцiонування; 
- розробка та впровадження програм навчання для працiвникiв вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв, страхових агентiв; 
- постiйний монiторинг тенденцiї розвитку страхового ринку з урахування специфiки розвитку 
окремих регiонiв та спрямування дiяльностi регiональних представництв Компанiї за 
результатами такого монiторингу; 
Блок питань з розвитку:  
- забезпечення виконання комплексу дiй, пов'язаних iз розвитком маркетингової дiяльностi та  
рекламуванням бренду UPSK; 
- розвиток бренд-позицiонування компанiї та посилення присутностi компанiї у digital-
середовищi; 
- змiна пiдходiв у взаємодiї бiзнес-процесiв мiж  Компанiєю та клiєнтами, перехiд у до 
дiджиталiзацiї; 
- диверсифiкацiя та збiльшення рентабельностi портфелю шляхом створення та приєднання 
структурних пiдроздiлiв компанiї; 
- створення власного технiчного асicстансу; 
- розширення системи прогресивної шкали мотивацiї продавцiв компанiї; 
- пiдвищення професiйного рiвня менеджменту компанiї. 
Блок врегулювання збиткiв: 
- неухильне дотримання вимог законодавства та положень договорiв страхування, в тому числi - 
термiнiв проведення страхових вiдшкодувань та страхових виплат; 
- неухильне дотримання вимог по забезпеченню економiчної безпеки компанiї на стадiї 
розслiдування обставин настання подiй, що мають ознаки страхових; 
- активiзацiя процесiв по "швидкому врегулюванню" iз застосуванням протоколiв погодження 
сум збитку з автотранспортних ризикiв вiдповiдно до вимог законодавства; 
Блок фiнансiв: 
- аналiз та структуризацiя витрат, визначення джерел їх покриття, прогнозування очiкуваних 
результатiв у ходi проведення фiнансової дiяльностi; 
- проведення iнвестицiйної дiяльностi, спрямовану на пiдвищення прибутковостi активiв; 
- розроблення єдиних форм звiтностi управлiнського облiку компанiї; 
- забезпечення затвердження щорiчних бюджетiв та контроль за їх виконанням. 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Емiтент не видiляє кошти на дослiдження та розробки. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 



довільній формі 
Вiдсутня 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада колегiальний Член Наглядової ради, Голова  
Наглядової ради - Михайлов О.М.; 
Член Наглядової ради, Заступник 

Голови  Наглядової ради - Михайлова 
З.П.; 

Член Наглядової ради - Ставицький I.Є. 
 

Виконавчий орган колегiальний Голова Правлiння  - Мосiйчук Т.К.; 
Член Правлiння     - Шиманська М.В.; 
Член Правлiння     - Лiнiченко О.М.;  

 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

член Наглядової ради, 
Голова Наглядової ради 

Михайлов Олександр 
Михайлович 1958 вища, Кандидат 

економiчних наук 45 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
член Наглядової ради, Голова 
Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства 
"Українська пожежно-

страхова компанiя" 

25.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - 
Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 15 185 318 акцiями 
Товариства, що складає 94,908237 %  вiд їх загальної кiлькостi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акцiонера Товариства. 

2 

член Наглядової ради, 
Заступник Голови 
Наглядової ради 

Михайлова Зоя Петрiвна 1981 вища 24 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
член Наглядової ради, 

заступник Голови Наглядової 
ради ПрАТ "УПСК" 

25.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - 
Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлову Зою Петрiвну з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 100 акцiями Товариства, що 
становить 0,000625% вiд їх загальної кiлькостii. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ "УПСК", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як 
акцiонера Товариства. 

3 член Наглядової ради Ставицький Iгор Євгенович 1969 вища 31 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
Начальник управлiння з 
питань страхування та 
супутнiх фiнансових 

продуктiв ВАТ "Ощадбанк", 
заступник директора з 

продажу ТОВ "НАГРО-
Україна", директор ТОВ 

"Книгарня", Радник Голови 
Наглядової ради ПрАТ 

25.04.2019, 3 
роки 



"УПСК" за сумiсництвом 
Опис: 
25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - 
Товариство, обрано членом Наглядової ради Ставицького Iгоря Євгеновича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 5 акцiями Товариства, що 
складає 0,000031% вiд їх загальної кiлькостi.. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: : Начальник управлiння з питань страхування та супутнiх фiнансових продуктiв ВАТ "Ощадбанк", заступник 
директора з продажу ТОВ "НАГРО-Україна", директор ТОВ "Книгарня", Радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за сумiсництвом, член 
Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акцiонера Товариства. 

4 

Голова Правлiння Мосiйчук  Тетяна 
Костянтинiвна 1966 вища 32 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
перший заступник Голови 
Правлiння ПрАТ "УПСК" 

16.12.2019, 5 
рокiв 

Опис: 
13.12.2019 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство), 
Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна обрана Головою Правлiння строком на 5 рокiв з 16.12.2019 року (згоду на розкриття паспортних даних не надано). 
Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: 2008 - 2016 ТОВ "Асистанс холдинг", директор; 2016 -2016 Унiверситет "Крок", старший викладач кафедри 
маркетингу та поведiнкової економiки; 2016 - 2018 ТОВ "Асистанс холдинг", директор; 2018 - по теперiшнiй час ПрАТ "УПСК", радник Голови 
Наглядової Ради, член Правлiння, перший заступник Голови Правлiння. 

5 

член Правлiння Лiнiченко Олександр 
Миколайович 1982 вища 16 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
заступник Голови правлiння  

ПраТ "УПСК" 

20.04.2017, 5 
рокiв 

Опис: 
Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора з продажi ТзДВ "Страхова компанiя 
"Провiта", директор Київської дирекцiї ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правлiння ПрАТ "УПСК".  

6 

член Правлiння Шиманська Марина 
Володимирiвна 1980 вища 14 

ПрАТ "УПСК", 20602681, 
заступник головного 

бухгалтера, заступник 
директора з впровадження 
програмного забезпечення, 

головний бухгалтер за 
сумiсництвом ПрАТ "УПСК", 
керiвник проектiв i програм 

ПрАТ "УПСК". 

19.05.2020, 5 
рокiв 

Опис: 
19.05.2020 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство), 
Шиманську Марину Володимирiвну обрано членом Правлiння ПрАТ "УПСК" з 19.05.2020 року (згоду на розкриття паспортних даних не надано). 
Особа акцiями Товариства не володiє. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера, заступник директора з впровадження 



програмного забезпечення, головний бухгалтер за сумiсництвом ПрАТ "УПСК", керiвник проектiв i програм ПрАТ "УПСК". 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової ради Михайлов Олександр Михайлович 15 185 31

8 
94,908237 15 185 318 0 

член Наглядової ради Михайлова Зоя Петрiвна 100 0,000625 100 0 
член Наглядової ради Ставицький Iгор Євгенович 5 0,000031 5 0 
Голова Правлiння Мосiйчук  Тетяна Костянтинiвна 0 0 0 0 
член Правлiння Шиманська Марина Володимирiвна 0 0 0 0 
член Правлiння Лiнiченко Олександр Миколайович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
В 2020 роцi винагорода або компенсацiї не передбаченi та не виплачувались. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

н/д н/д н/д, н/д, Київська обл., н/д р-н, 
н/д, н/д 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

н/д 0 
Усього 0 

 
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiчним завданням ПрАТ "УПСК" на 2021 рiк є досягнення рiвня залучення страхових 
платежiв не менш нiж у 2020 роцi. 
Основними напрямками дiяльностi Товариства, спрямованими на реалiзацiю цiєї стратегiї 
Товариства, вважати: 
Блок страхування та перестрахування: 
- постiйна, робота спрямована на вдосконалення iснуючих i розробку нових страхових 
продуктiв, якi вiдповiдають сучасним потребам, iнтересам клiєнтiв; 
-розширення зв'язкiв з вiтчизняними та свiтовими партнерами, страховими та перестраховими 
компанiями;  
- диверсифiкацiя страхового портфелю, запровадження нових каналiв продаж та розробка нових 
програм страхування.  
- подальший розвиток продажу договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв  та iнших видiв страхування он-лайн; 
Блок по роботi з регiонами: 
- системний аналiз дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, своєчасне виявлення 
проблемних питань та їх усунення з метою забезпечення рентабельностi їх функцiонування; 
- розробка та впровадження програм навчання для працiвникiв вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв, страхових агентiв; 
- постiйний монiторинг тенденцiї розвитку страхового ринку з урахування специфiки розвитку 
окремих регiонiв та спрямування дiяльностi регiональних представництв Компанiї за 
результатами такого монiторингу; 
Блок питань з розвитку:  
- забезпечення виконання комплексу дiй, пов'язаних iз розвитком маркетингової дiяльностi та  
рекламуванням бренду UPSK; 
- розвиток бренд-позицiонування компанiї та посилення присутностi компанiї у digital-
середовищi; 
- змiна пiдходiв у взаємодiї бiзнес-процесiв мiж  Компанiєю та клiєнтами, перехiд у до 



дiджиталiзацiї; 
- диверсифiкацiя та збiльшення рентабельностi портфелю шляхом створення та приєднання 
структурних пiдроздiлiв компанiї; 
- створення власного технiчного асicстансу; 
- розширення системи прогресивної шкали мотивацiї продавцiв компанiї; 
- пiдвищення професiйного рiвня менеджменту компанiї. 
Блок врегулювання збиткiв: 
- неухильне дотримання вимог законодавства та положень договорiв страхування, в тому числi - 
термiнiв проведення страхових вiдшкодувань та страхових виплат; 
- неухильне дотримання вимог по забезпеченню економiчної безпеки компанiї на стадiї 
розслiдування обставин настання подiй, що мають ознаки страхових; 
- активiзацiя процесiв по "швидкому врегулюванню" iз застосуванням протоколiв погодження 
сум збитку з автотранспортних ризикiв вiдповiдно до вимог законодавства; 
Блок фiнансiв: 
- аналiз та структуризацiя витрат, визначення джерел їх покриття, прогнозування очiкуваних 
результатiв у ходi проведення фiнансової дiяльностi; 
- проведення iнвестицiйної дiяльностi, спрямовану на пiдвищення прибутковостi активiв; 
- розроблення єдиних форм звiтностi управлiнського облiку компанiї; 
- забезпечення затвердження щорiчних бюджетiв та контроль за їх виконанням. 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
ПрАТ "УПСК" (надалi - Компанiя) створена 22.06.1993р.  i бiльш як за 28 рокiв бездоганної 
роботи стала однiєю з провiдних страхових компанiй України. Компанiя має розвинуту 
структуру своїх вiдокремлених пiдроздiлiв, якi представленi в усiх областях України. Основна 
дiяльнiсть Компанiї полягає у наданнi послуг зi страхування (крiм страхування життя) та 
перестрахування. Компанiя проводить свою дiяльнiсть на основi лiцензiй. Компанiя надає 
широкий спектр страхових послуг. Всього в 2020 роцi Компанiя мала 21 лiцензiю з 
добровiльного страхування та 39 лiцензiй з обов?язкового страхування.  
 
В 2020 роцi ринок страхування України функцiонував у складних умовах у зв?язку iз 
нестабiльною економiкою та низькою активнiстю клiєнтiв. Ринок все ще характеризувався 
високим рiвнем витрат, пов?язаних з продажем страхових продуктiв, проблемами страхових 
компанiй щодо забезпечення поточної лiквiдностi, а також зниженням рiвня довiри з боку 
фiзичних осiб, зумовленим проблемами, пов?язаними з лiквiднiстю частини банкiвської 
системи. 
 
Середня кiлькiсть працiвникiв ПрАТ "УПСК", якi працювали в 2020 роцi становить близько  804 
працiвникiв. 
 
ПрАТ "УПСК" є асоцiйованим членом МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО 
БЮРО УКРАЇНИ, членом АРIФРУ, а також входить до Об?єднання  учасникiв страхового ринку 
України АСОЦIАЦIЯ "СТРАХОВИЙ БIЗНЕС", є членом Об?єднення "Ядерний страховий пул". 
 
ПрАТ "УПСК" акредитована в найбiльших системних банках України, таких як ПАТ 
"Державний ощадний банк України", ПАТ "Укрексiмбанк", АБ "Укргазбанк", ПАТ "ОТП Банк" 
тощо. 
 
Для максимального захисту iнтересiв своїх клiєнтiв та забезпечення фiнансової стiйкостi, ПрАТ 
"УПСК" спiвпрацює з провiдними компанiями з перестрахування: Gen Re, Partner Re, Hannover 
Re, SWISS Re, SCOR, Polis Re, Chubb, Lloyds, AzRe, SAVA Re, Польське перестрахувальне 



товариство. 
 
Розроблення та впровадження страхових продуктiв дозволяють компанiї виходити на новi ринки 
та принципово новий рiвень розвитку у сферi обслуговування клiєнтiв. Компанiя регулярно 
аналiзує промисловi, аграрнi та iнновацiйнi ринки, ринки фiнансових послуг, великого та малого 
бiзнесу задля створення страхових продуктiв вiдповiдно до потреб кожної галузi. 
 
Компанiя вже вкотре пiдтверджує рейтинг фiнансової стiйкостi на рiвнi uaAAifr, що означає 
вiдмiнну фiнансову стiйкiсть порiвняно з iншими фiнансовими установами. Рейтинг фiнансової 
стiйкостi  страхової компанiї на рiвнi uaAAifr  з прогнозом "у розвитку" говорить про те, що 
страхова компанiя надiйна, вчасно здiйснює виплати та має вiдмiнну репутацiю. 
 
У 2020 роцi Товариство пiдтвердило довгостроковий кредитний рейтинг за Нацiональною 
рейтингововою шкалою на рiвнi uaAA з прогнозом "у розвитку".  
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому 
впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента 
немає.  
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому 
впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента 
немає.  
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Дiяльнiсть Товариства залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення 
економiчного стану у країн. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi 
пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть 
в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги 
емiтента. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi керується "Принципами корпоративного управлiння", який був 
прийнятий загальними зборами акцiонерiв 21 квiтня 2016 року. Приватне акцiонерне товариство 
"Українська пожежно-страхова компанiя" дотримується принципiв корпоративного управлiння.  
Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: загальнi 
збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, 
належать: Наглядова Рада, Служба внутрiшнього аудиту (контролю). 
 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 



юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 
рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Акцiї ПрАТ "УПСК" не 
знаходяться в обiгу на фондових бiржах.  
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: Товариство в своїй дiяльностi керується 
власними "Принципами корпоративного управлiння". Практика корпоративного управлiння 
понад визначенi законодавством вимоги не застосовується. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не має. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 24.04.2020 
Кворум зборів 79,9885 
Опис Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань проголосували "за" - 

100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
 
1. Питання, винесене на голосування: обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних 
Загальних зборiв. 
Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв, призначених 
на 24.04.2020 р., у складi двох осiб, а саме: Голова лiчильної комiсiї Дмитренко 
Л.В., член лiчильної комiсiї Дробот Т.Л. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування №1. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
"утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 



голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв, призначених на 24.04.2020 р., у 
складi двох осiб, а саме: Голова лiчильної комiсiї Дмитренко Л.В., член лiчильної 
комiсiї Дробот Т.Л. 
 
2. Питання, винесене на голосування: затвердження рiшень з питань порядку 
проведення рiчних Загальних зборiв. 
Проект рiшення: затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних 
зборiв: 
- основна доповiдь - до 10 хвилин; 
- спiвдоповiдь - до 5 хвилин; 
- виступи в дебатах - до 3 хвилин; 
- вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин; 
- акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.  
Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться iменними 
бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою 
Товариства.  
Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 2. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
"утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв: 
- основна доповiдь - до 10 хвилин; 
- спiвдоповiдь - до 5 хвилин; 
- виступи в дебатах - до 3 хвилин; 
- вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин; 
- акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.  
Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться iменними 
бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою 
Товариства.  
Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос. 
 
 
3. Питання, винесене на голосування: Розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ 
"УПСК" за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами їх розгляду.  



Проект рiшення: затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "УПСК"  за 2019 рiк та 
не затверджувати заходи за результатами його розгляду. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 3. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
"утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "УПСК"  за 2019 рiк та не затверджувати 
заходи за результатами його розгляду. 
 
4. Питання, винесене на голосування: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та 
затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
Проект рiшення:  
- за результатами розгляду Звiту незалежного аудитора (Звiт щодо аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "УПСК" за 2019р.) та Звiту з надання впевненостi, 
пiдготовленi суб?єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ПКФ Україна" (код 
ЄДРПОУ 34619277), для подання до Нацкомфiнпослуг, не затверджувати заходiв;  
- за результатами розгляду Звiту незалежного аудитора (Звiт щодо аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "УПСК" за 2019р.) та Звiту з надання впевненостi, 
пiдготовленi суб?єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ПКФ Україна" (код 
ЄДРПОУ 34619277), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходiв.  
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 4. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 



голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
- за результатами розгляду Звiту незалежного аудитора (Звiт щодо аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "УПСК" за 2019р.) та Звiту з надання впевненостi, 
пiдготовленi суб?єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ПКФ Україна" (код 
ЄДРПОУ 34619277), для подання до Нацкомфiнпослуг, не затверджувати заходiв;  
- за результатами розгляду Звiту незалежного аудитора (Звiт щодо аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "УПСК" за 2019р.) та Звiту з надання впевненостi, 
пiдготовленi суб?єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ПКФ Україна" (код 
ЄДРПОУ 34619277), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходiв.  
 
5. Питання, винесене на голосування: затвердження рiчного звiту Товариства за 
2019 рiк. 
Проект рiшення: затвердити рiчний звiт ПрАТ "УПСК" за 2019 рiк. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 5. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
затвердити рiчний звiт ПрАТ "УПСК" за 2019 рiк. 
 
6. Питання, винесене на голосування: розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2019 рiк.  
Проект рiшення: збитки ПрАТ "УПСК"  в розмiрi 58403 тис. грн. за 2019 рiк 
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 6. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 



не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
збитки ПрАТ "УПСК"  в розмiрi 58403 тис. грн. за 2019 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 
 
7. Питання, винесене на голосування:  визначення основних напрямiв дiяльностi 
Товариства на 2020 рiк. 
Проект рiшення: затвердити основнi напрями дiяльностi ПрАТ "УПСК" на 2020 
рiк. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 7. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
затвердити основнi напрями дiяльностi ПрАТ "УПСК" на 2020 рiк. 
 
8. Питання, винесене на голосування:   про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг , що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але 
менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, та надання повноважень на їх укладення. 
Проект рiшення:  
попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25 
вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:  
- правочинiв пов'язаних з  укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв страхування, перестрахування граничною сукупною вартiстю 
800 млрд. грн. 
- правочинiв пов'язаних з  укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорiв 



банкiвського вкладу, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, договорiв 
купiвлi-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 462 млн. грн.  
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства вчиняти/укладати 
вищевказанi правочини протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, з правом передоручення наданих повноважень. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 8. 
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 25 
вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:  
- правочинiв пов'язаних з  укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв страхування, перестрахування граничною сукупною вартiстю 
800 млрд. грн. 
- правочинiв пов'язаних з  укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорiв 
банкiвського вкладу, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, договорiв 
купiвлi-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 462 млн. грн.  
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства вчиняти/укладати 
вищевказанi правочини протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, з правом передоручення наданих повноважень. 
 
9. Питання, винесене на голосування:   про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт 
або послуг , що є предметом кожного з таких правочинiв, становить  50 i бiльше 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, та надання повноважень на їх укладення. 
Проект рiшення:  
 попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, становить 
50 i бiльше вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: 
- правочинiв пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 



до умов договорiв страхування, перестрахування граничною сукупною вартiстю 
800 млрд. грн. 
- правочинiв пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорiв 
банкiвського вкладу, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, договорiв 
купiвлi-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 462 млн. грн.  
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства вчиняти/укладати 
вищевказанi правочини протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, з правом передоручення наданих повноважень.  
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 9. 
Рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 79,9885% вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, становить 
50 i бiльше вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: 
- правочинiв пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв страхування, перестрахування граничною сукупною вартiстю 
800 млрд. грн. 
- правочинiв пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов договорiв з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорiв 
банкiвського вкладу, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, договорiв 
купiвлi-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 462 млн. грн.  
Надати повноваження Головi Правлiння Товариства вчиняти/укладати 
вищевказанi правочини протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, з правом передоручення наданих повноважень.  
 
10. Питання, винесене на голосування:   прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду Звiту Правлiння ПрАТ "УПСК" за 2019 р. та Звiту  Наглядової ради 
ПрАТ "УПСК"  за 2019 р. 
Проект рiшення:  
за наслiдками розгляду Звiту Правлiння ПрАТ "УПСК"  за 2019 р. та  Звiту  
Наглядової ради ПрАТ "УПСК"  за 2019 р. затвердити результати дiяльностi 
Товариства за 2019 р. Визнати роботу Правлiння та Наглядової ради ПрАТ 
"УПСК"   задовiльною. 
Голосування проводиться iменними бюлетенями для голосування № 10. 



Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Результати голосування: 
"за" - 15 997 700 (п?ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто сiм тисяч сiмсот) 
голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у загальних зборахта є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
 "проти" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
 "утримались" - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
не голосувало - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй; 
визнано недiйсними - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
Рiшення прийнято. 
Вирiшили: 
за наслiдками розгляду Звiту Правлiння ПрАТ "УПСК"  за 2019 р. та  Звiту  
Наглядової ради ПрАТ "УПСК"  за 2019 р. затвердити результати дiяльностi 
Товариства за 2019 р. Визнати роботу Правлiння та Наглядової ради ПрАТ 
"УПСК"   задовiльною. 
 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 



Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити) за звiтний перiод позачерговi загальнi збори не скликались. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
 Так Ні 
  X 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

 

Інше (зазначити) 
за звiтний перiод 

позачерговi загальнi збори 
не скликались. 

 
У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

усi черговi загальнi збори, якi були скликанi - 
проводилися. 

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

за звiтний перiод позачерговi загальнi збори 
не скликались. 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Михайлов  X Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 



Олександр 
Михайлович 

розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 
розумно означає необхiднiсть проявляти 
сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, якi були б у особи на такiй 
посадi за подiбних обставин. 
Виконувати свої обов'язки особисто. Голова 
та члени Наглядової ради не мають права 
доручати виконання своїх обов'язкiв iншим 
особам, крiм випадкiв передбачених чинним 
законодавством України, Статутом, цим та 
iншими положеннями Товариства. 
Брати участь у засiданнях Наглядової ради, 
за дорученням Голови Наглядової ради брати 
участь у пiдготовцi документiв, необхiдних 
для проведення засiдання Наглядової ради. 
Виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
Виконувати рiшення Наглядової ради. 
Дотримуватися всiх встановлених у 
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 
обмеженим доступом. Не розголошувати 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 
функцiй Голови або члена Наглядової ради, 
особам, якi не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати її у 
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.  
Завчасно готуватися до засiдання Наглядової 
ради, зокрема, знайомитися з 
пiдготовленими до засiдання матерiалами, 
збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 
консультацiї фахiвцiв тощо.  
Виконувати iншi обов'язки передбаченi 
Статутом, цим та iншими положеннями 
Товариства. 
 

Михайлова Зоя 
Петрiвна 

 X Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 
розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 
розумно означає необхiднiсть проявляти 
сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, якi були б у особи на такiй 
посадi за подiбних обставин. 
Виконувати свої обов'язки особисто. Голова 
та члени Наглядової ради не мають права 
доручати виконання своїх обов'язкiв iншим 
особам, крiм випадкiв передбачених чинним 
законодавством України, Статутом, цим та 



iншими положеннями Товариства. 
Брати участь у засiданнях Наглядової ради, 
за дорученням Голови Наглядової ради брати 
участь у пiдготовцi документiв, необхiдних 
для проведення засiдання Наглядової ради. 
Виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
Виконувати рiшення Наглядової ради. 
Дотримуватися всiх встановлених у 
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 
обмеженим доступом. Не розголошувати 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 
функцiй Голови або члена Наглядової ради, 
особам, якi не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати її у 
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.  
Завчасно готуватися до засiдання Наглядової 
ради, зокрема, знайомитися з 
пiдготовленими до засiдання матерiалами, 
збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 
консультацiї фахiвцiв тощо.  
Виконувати iншi обов'язки передбаченi 
Статутом, цим та iншими положеннями 
Товариства. 
 

Ставицький Iгор 
Євгенович 

 X Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 
розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 
розумно означає необхiднiсть проявляти 
сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, якi були б у особи на такiй 
посадi за подiбних обставин. 
Виконувати свої обов'язки особисто. Голова 
та члени Наглядової ради не мають права 
доручати виконання своїх обов'язкiв iншим 
особам, крiм випадкiв передбачених чинним 
законодавством України, Статутом, цим та 
iншими положеннями Товариства. 
Брати участь у засiданнях Наглядової ради, 
за дорученням Голови Наглядової ради брати 
участь у пiдготовцi документiв, необхiдних 
для проведення засiдання Наглядової ради. 
Виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
Виконувати рiшення Наглядової ради. 
Дотримуватися всiх встановлених у 
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 



обмеженим доступом. Не розголошувати 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 
функцiй Голови або члена Наглядової ради, 
особам, якi не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати її у 
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.  
Завчасно готуватися до засiдання Наглядової 
ради, зокрема, знайомитися з 
пiдготовленими до засiдання матерiалами, 
збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 
консультацiї фахiвцiв тощо.  
Виконувати iншi обов'язки передбаченi 
Статутом, цим та iншими положеннями 
Товариства. 
 

 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

В 2020 роцi Наглядова рада провела 31 засiдання. Опрацьовано i 
ухвалено рiшення з понад 35 питань щодо дiяльностi Товариства. 
На засiданнях приймали рiшення з питань, що вiднесенi до 
повноважень Наглядової ради. Головнi з  яких: 
1.  Затвердження Положення про фiлiю; 
2. Про лiквiдацiю вiдокремленого пiдроздiлу Товариства; 
3. Розгляд та затвердження звiту внутрiшнього аудитора Служби 
внутрiшнього аудиту (контролю); 
4. Про звiльнення внутрiшнього аудитора Служби внутрiшнього 
аудиту (контролю); 
5. Про затвердження Плана роботи Служби внутрiшнього аудиту 
(контролю); 
6. Про затвердження рекомендацiй Загальним зборам за 
результатом розгляду висновкiв зовнiшнього незалежного аудиту 
ТОВ "ПКФ України" для прийняття заходiв за результатами його 
розгляду. 
7. Питання щодо проведення рiчних Загальних зборiв;про 
дострокове припинення повноважень члена Правлiння; 
8. Про обрання члена правлiння та укладення контракту; 
9. Про призначення керiвника Служби внутрiшнього аудиту 
(контролю); 
10. Про проведення внутрiшнього аудиту; 
11. Про затвердження умов трудового договору, що укладається з 
керiвником Служби внутрiшнього аудиту (контролю); 
12. Про проведення вибiркової перевiрки Служби внутрiшнього 
аудиту (контролю); 
13. Про вступ до Об єднення "Ядерний  страховий пул". 
14. Розгляд та затвердження Звiтiв Служби внутрiшнього аудиту 
та прийняття рiшень щодо їх реалiзацiї.  
 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 



 Так Ні Персональний склад 
комітетів 

З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити) Комiтети не створювали  

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

Комiтети не створювали 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

Комiтети не створювали 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2020 рiк  без 
зауважень та заходiв. Визнати задовiльними результати роботи 
Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2020 рiк . 

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
  X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена  X 

Інше (зазначити)  



 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше (запишіть)  

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння  - 
Мосiйчук Т.К.; Член 
Правлiння     - Шиманська 
М.В.; Член Правлiння     - 
Лiнiченко О.М. 

Голова Правлiння надiляється наступними повноваженнями: 
Здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю 
Товариства;Представляє на засiданнях Наглядової ради та на 
Загальних зборах точку зору Правлiння; Затверджує правила 
страхування, страховi тарифи, типовi договори страхування, 
економiчне обгрунтування запланованої страхової 
(перестрахувальної) дiяльностi, тощо; Без довiреностi 
представляє iнтереси Товариства в Українi та за її межами в усiх 
без винятку пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно 
вiд їх органiзацiйно-правової форми та пiдпорядкування, в тому 
числi в органах державної влади та управлiння, мiнiстерствах, 
вiдомствах, їх структурних пiдроздiлах будь-якого рiвня та будь-
якої направленостi, державних комiтетах та пiдвiдомчих їм 
органах, iнших державних органах i громадських органiзацiях, а 
також в органах мiсцевої влади та мiсцевого самоврядування та 
їх структурних пiдроздiлах, у фондах, iнспекцiях, комiсiях та 
комiтетах, в судах всiх юрисдикцiй та всiх iнстанцiй, 
тощо;Укладає та пiдписує вiд iменi Товариства договори 
страхування, договори перестрахування, договори 
спiвстрахування, договори банкiвського вкладу, договори купiвлi 
- продажу, векселi, та iншi договори, угоди, контракти, в тому 
числi зовнiшньоекономiчнi, а також iншi правовi 
акти;Розпоряджається (придбаває, вiдчужує будь-яким способом) 
вiдповiдно до Статуту i законодавства України майном, цiнними 
паперами/частками та грошовими коштами Товариства;Вiд iменi 
Товариства видає довiреностi; Вiдкриває в 
банкiвських/фiнансових установах поточнi, валютнi та iншi 
рахунки Товариства; Видає накази та розпорядження в межах 
своєї компетенцiї; Затверджує процедури та внутрiшнi документи 
Товариства (iнструкцiї, правила, положення та iншi документи, 
що регламентують роботу Товариства) за виключенням тих, 
затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв 
управлiння Товариства; Приймає рiшення про вiдрядження 
працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон; Забезпечує 
дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього 
трудового розпорядку; Укладає вiд iменi Товариства контракти 



та трудовi договори з працiвниками; Приймає рiшення про 
пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; 
Затверджує перелiк вiдомостей, що становить комерцiйну 
таємницю Товариства; Здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть 
Товариства; 
Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, 
застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; Визначає 
умови оплати працi працiвникiв, в тому числi посадовi оклади, 
надбавки, премiї вiдповiдно до затвердженої системи оплати 
працi працiвникiв Товариства; Затверджує штатний розклад 
Товариства, вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; Затверджує 
органiзацiйну структуру Товариства, приймає рiшення про 
створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 
пiдроздiлiв Товариства, затверджує положення про структурнi 
пiдроздiли Товариства; Розподiляє обов'язки мiж членами 
Правлiння, визначає їх повноваження; Має право першого 
пiдпису всiх фiнансових документiв, в тому числi, але не 
виключно, пiдпису всiх бухгалтерських та податкових 
документiв Товариства; Має право представляти iнтереси 
Товариства на загальних зборах учасникiв товариств, учасником 
яких є Товариство, брати участь у зазначених загальних зборах 
товариств та голосувати з будь - яких питань порядку денного 
або уповноважувати на це iншу особу шляхом видачi довiреностi;  
Вчиняє iншi дiї, має права й обов'язки, що не суперечать Статуту 
Товариства. У випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння 
його обов'язки виконує член Правлiння або iнша визначена особа 
на пiдставi наказу Голови Правлiння. Особа, на яку тимчасово 
покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння, має всi 
повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством 
України, цим Статутом та Положенням про Правлiння, в тому 
числi дiє вiд iменi Товариства без довiреностi та представляє його 
iнтереси з будь - якими третiми особами, державними органами, 
тощо. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку 
представництва, що передбачений Цивiльним кодексом України. 
 
 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Згiдно п.12.3. Статуту Товариства засiдання Правлiння 
вважається правомочним, якщо на них присутнi бiльшiсть його 
членiв. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю 
голосiв присутнiх членiв Правлiннння.  
В 2020 роцi Правлiння проводило понад 124 засiдань. 
Опрацьованi i ухваленi рiшенння з понад 600 питань щодо 
дiяльностi Товариства. Головнi з  яких: про роботу 
вiдокремлених пiдроздiлiв, про розвиток продажiв, про 
органiзацiю роботи страхових послуг, про взаєморозрахунки з 
вiдокремленими пiдроздiлами, про затвердження  розмiру 
страхових тарифiв за договорами страхування, про врегулювання 
страхових виплат, про здiйснення страхових виплат тощо. 
На засiданнях приймалися рiшення щодо: 
" умов укладання облiгаторних договорiв перестрахування 



на 2020-2021 р.; 
" пiдвищення рiвня продажiв електронних договорiв 
страхування;  
" впровадження системи бюджетування фiнансової 
дiяльностi ПрАТ "УПСК", як механiзму органiзацiї, планування, 
аналiзу, контролю у компанiї; 
" створення Департаментiв ПрАТ "УПСК"; 
" проведення та розгляд результатiв фiнансово-
господарських перевiрок Мiжобласної дирекцiї "Днiпро" ПрАТ 
"УПСК", Житомирської фiлiї ПрАТ "УПСК", Сумського 
обласного управлiння ПрАТ "УПСК", Запорiзького обласного 
управлiння ПрАТ "УПСК"; 
" продажiв нежитлової будiвлi (громадського будинку) та 
примiщення ПрАТ "УПСК" (м. Київ, вул. Саксаганського, 
будинок 60 "лiт. А" та Донецька обл., м. Марiуполь, вул. 
Варганова, будинок 2, примiщення 1,2); 
" виплат за договорами добровiльного медичного 
страхування та добровiльного страхування наземного транспорту 
(Автокаско); 
" проведення маркетингової кампанiї для стимулювання 
крос-продажiв "Крос-продажi до кожної "Цивiлки"; 
" затвердження тарифних планiв для пiдроздiлiв ПрАТ 
"УПСК" та партнерiв компанiї;  
" надання дозволiв та умов на укладання договорiв 
страхування  високо ризикових об'єктiв (деревообробнi 
пiдприємства та дерев'янi будiвлi);   
" надання дозволiв та умов на укладання договорiв 
страхування з окремими юридичними особами; 
" надання дозволiв та умов участi у тендерах, що 
проводились фiлiєю "Оператор газосховищ України" АТ 
"Укртрансгаз", Автопiдприємством Господарського-фiнансового 
департаменту Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, ПрАТ 
"АК "Київводоканал" та iншi. 
 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Наглядова рада розглянула Звiт Правлiння ПрАТ "УПСК"  за 
2020 р. та вирiшила не затверджувати заходи щодо нього. 
 
На рiчних Загальних зборах за наслiдками розгляду Наглядовою 
радою Звiту Правлiння ПрАТ "УПСК"  за 2020 р. затвердили 
результати дiяльностi Правлiння Товариства за 2020 р. без 
зауважень та заходiв. Визнали роботу правлiння задовiльною. 
 

 
Примітки 
На 01.01.2020 р. склад Правлiння був наступним: 
Голова Правлiння  - Мосiйчук Т.К.; 
Член Правлiння     - Тимощук О.В.; 
Член Правлiння     - Лiнiченко О.М.  
Член Правлiння     - Лисенко Б.Б. 
 



Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.05.2020р. (протокол № 9) в складi  Правлiння були  
наступнi змiни: 
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Правлiння Тимощук О.В. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 19.05.2020р. (протокол № 10) в склад  Правлiння були 
внесенi наступнi змiни: 
прийнято рiшення про обрання  члена Правлiння Шиманської М.В. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 08.09.2020р. прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень члена Правлiння Лисенко Б.Б. 
 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Основними ризиками, з якими Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 
компанiя" стикнулося у 2020 роцi значною мiрою були пов'язанi з загальним  станом ринку 
фiнансових послуг, валютними ризиками,  негативними тенденцiями у банкiвському секторi, 
економiчно нестабiльною ситуацiєю в країнi, зниженням платоспроможностi фiзичних та 
юридичних осiб, низьким рiвнем страхової культури населення.  
 
23 червня 2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська 
пожежно-страхова компанiя" затверджена Стратегiя управлiння ризиками (Протокол №12/1 вiд 
23.06.2014 р.). 
Стратегiя управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" розроблена на пiдставi Вимог до органiзацiї i функцiонування системи 
управлiння ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 04.02.2014 р. № 295 та з 
урахуванням Методичних рекомендацiй щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками 
стрес-тестiв, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.12.2006 р. № 6496. 
Система управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" базується на наступних основних принципах:  
- багатовекторностi при виявленнi та оцiнцi ризикiв; 
- оперативностi; 
- об'єктивностi; 
- комплексностi. 
Ризики Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
систематизованi у наступнi основнi групи: 
- андеррайтинговi ризики; 
- ринковi ризики; 
- ризики дефолту контрагента; 
- операцiйнi ризики. 
Основними етапами процесу управлiння ризиками Товариства є: 
-виявлення ризикiв; 
-класифiкацiя ризикiв;  
-оцiнка ризикiв; 
-визначення методiв та iнструментiв управлiння; 
-практична реалiзацiя виявлення, класифiкацiї, оцiнки методiв та iнструментiв управлiння. 
Заходи управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-



страхова компанiя" спрямованi на мiнiмiзацiю та уникнення ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, 
зменшення вразливостi до них. 
Вiдповiдальним органом за практичну реалiзацiю основних елементiв Стратегiї управлiння 
ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
визначено Правлiння Товариства. 
 
20 жовтня 2014 року Наглядовою радою затверджена нова редакцiя Положення про службу 
внутрiшнього аудиту (контролю)  Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" (з врахуванням вимог Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) 
у фiнансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.06.2014 р. №1772).  
Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливостi створення служби внутрiшнього 
аудиту (контролю) органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в Приватному 
акцiонерному товариствi "Українська пожежно-страхова компанiя". 
За результатами внутрiшнього аудиту (контролю) поточної дiяльностi служба внутрiшнього 
аудиту (контролю) звiтує Наглядовiй радi  Приватного акцiонерному товариствi "Українська 
пожежно-страхова компанiя".  
Порушень та зловживань посадовими особами Товариства не встановлено.  
На думку служби внутрiшнього аудиту (контролю) складена фiнансова звiтнiсть Товариств за 
2020 р. вiдображає достовiрно у всiх суттєвих дiйсний аспектах фiнансовий стан Товариства на 
31.12.2020 р. її фiнансовий результат за звiтний перiод та iншу наведену у цiй звiтностi 
iнформацiю, що викладена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Система управлiння Товариством достатня та ефективно використовує наявнi ресурси 
Товариства.  Дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам законодавства України та внутрiшнiм 
документам.  
  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу так так ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
У Товариствi  також iснують Положення "Про службу 
внутрiшного аудиту (контролю)", "Принципи корпоративного 
управлiння", "Стратегiя управлiння ризиками" та iншi.  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 



фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

товаристві 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Інше (зазначити)  

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 



За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) не обирався в Товариствi 
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Михайлов Олександр Михайлович н/д 94,9 
 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

0 0 Iнформацiя про будь-якi обмеження 
прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних 
зборах ПрАТ "УПСК" вiдсутня. 

30.12.1899 

Опис  
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства"  посадовi особи органiв акцiонерного 
товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної 
комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, 
якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.  
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Кiлькiсний склад Наглядової ради 
може бути змiнений Загальними зборами з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства". Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну 



дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або 
особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Члени Наглядової ради 
обираються Загальними зборами на строк не бiльший нiж 3 (три) роки. Загальнi збори можуть 
прийняти рiшення про обрання, припинення повноважень окремого члена Наглядової ради з 
урахуванням зазначеного в пунктi 10.2. статтi 10 цього Статуту. Члени Наглядової ради 
обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних 
зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї (без застосування кумулятивного 
голосування). 
 У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Головою або членом 
Правлiння, така особа не має права протягом 3 (трьох) рокiв з моменту припинення її 
повноважень як Голови або члена Правлiння вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора 
Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Якщо 
у встановлений в пунктi 10.2. статтi 10 цього Статуту строк Загальнi збори не прийняли рiшення 
передбаченi пiдп. 10.9.2.19. - 10.9.2.20. пункту 10.9. статтi 10 цього Статуту, повноваження 
членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення 
Загальних зборiв. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з числа її членiв 
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Головою Наглядової ради не 
може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою 
Правлiння. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену 
кiлькiсть разiв. 
Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв/члена 
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв/нового члена Наглядової ради. Без рiшення 
Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
В разi неможливостi виконання обов'язкiв  члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
В разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 
померлим;В разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 
Наглядової ради, який є представником акцiонера; В iнших випадках, передбачених 
законодавством України. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради 
припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як 
акцiонер перестане бути акцiонером Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 
(трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Правлiння та Наглядову раду про настання 
цих обставин. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв 
Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є 
правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв 
Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Якщо 
кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 
кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до закону Загальними зборами, Товариство протягом 3 
(трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової 
ради. 
Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом 
України "Про акцiонернi товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а 
також цивiльно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом 
Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Головою 
Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 
рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно - 
правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради 



є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi ними функцiональнi обов'язки 
грошову винагороду. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється 
Статутом або Положенням про Наглядову раду. З припиненням повноважень члена Наглядової 
ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. 
 
До складу Правлiння входять 4 особи: Голова та члени Правлiння. 
Правлiння очолює Голова Правлiння. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою 
радою простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi 
Наглядової ради та мають право голосу. Строк повноважень Голови та членiв Правлiння 
становить 5 рокiв. Членом Правлiння може бути обрана будь-яка фiзична особа, яка має повну 
цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Та ж сама 
особа може обиратися Головою або членом Правлiння необмежене число разiв. Права та 
обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", 
iншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Правлiння, а також 
контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт 
пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою 
радою. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та 
законодавством України. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, 
забезпечує ведення протоколiв засiдання. Повноваження Голови Правлiння припиняються за 
рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення на посаду 
Голови Правлiння iншої особи або про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його 
повноваження. Наглядова рада приймає рiшення про припинення повноважень Голови та/або 
членiв Правлiння простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у 
засiданнi Наглядової ради та мають право голосу. Повноваження Голови та/або члена Правлiння 
припиняються достроково за рiшенням Наглядової ради: у разi одностороннього складання з 
себе повноважень Голови та/або члена Правлiння з поданням вiдповiдної заяви про звiльнення в 
строки, встановленi законодавством України про працю; у разi виникнення обставин, що 
вiдповiдно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв Голови та/або члена 
Правлiння; в iнших випадках, передбачених законодавством України, а також контрактом, 
укладеним з Головою та/або членом Правлiння. Голова та/або член Правлiння зобов'язаний 
протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити про це Наглядову раду. 
Наглядова рада має право вiдсторонити вiд виконання повноважень Голову та/або члена 
Правлiння, дiї або бездiяльнiсть якого/яких порушують права акцiонерiв чи Товариства, та 
обрати/призначити особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена 
Правлiння.  
 
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства Загальнi збори 
можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту, 
Положення про Ревiзiйну комiсiю та законодавства України. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) 
обирається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, з числа фiзичних 
осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) може обиратися для 
проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на 
визначений перiод. У випадку обрання Ревiзiйної комiсiї її кiлькiсний склад становить 3 (три) 
особи. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї може бути змiнений Загальними зборами з 
урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Строк повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) складає п'ять рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами 
Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 
У разi обрання Ревiзора, вiн одноосiбно виконує повноваження, визначенi Статутом.  Вимоги до 
членiв Ревiзiйної комiсiї та порядку їх дiяльностi, що передбаченi цим Статутом, застосовуються 
i у випадку обрання Ревiзора. Не може бути членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором): член 



Наглядової ради; Голова та члени Правлiння; корпоративний секретар; особа, яка не має повної 
цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.  Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) не 
можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Перевiрки здiйснюються за дорученням 
Загальних зборiв, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) або на 
вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосуючих акцiй 
Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) пiдзвiтна Загальним зборами. Матерiали перевiрок 
Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi.  
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради 
Товариства, Голова та члени Правлiння Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор), 
а також голова та члени iншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено 
Статутом Товариства. Посадовi особи органiв управлiння несуть вiдповiдальнiсть за шкоду, 
заподiяну Товариству їх дiями чи бездiяльнiстю, вiдповiдно до законодавства України та цього 
Статуту. Дiяльнiсть органiв Товариства регулюється законодавством України, цим Статутом та 
внутрiшнiми документами Товариства. 
Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 
товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження 
Правлiнню;Затвердження Стратегiї управлiння ризиками;Пiдготовка порядку денного Загальних 
зборiв та проектiв рiшень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рiшення про 
дату, час та мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Формування тимчасової лiчильної комiсiї 
у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, обрання та надання повноважень 
Реєстрацiйнiй комiсiї щодо виконання функцiй тимчасової лiчильної комiсiї; Затвердження 
форми i тексту бюлетеня для голосування;Прийняття рiшення про проведення рiчних та 
позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених 
Законом України "Про акцiонернi товариства"; Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв; 
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;Прийняття рiшення про викуп 
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi 
майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; Обрання та 
припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;Затвердження умов контрактiв, якi 
укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 
Розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; Обрання та 
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;Призначення i звiльнення 
керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); Затвердження умов 
трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з 
внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних 
та компенсацiйних виплат;Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) 
Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; Обрання 
Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; Визначення умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської дiяльностi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства, призначеного 
Загальними зборами у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторської дiяльностi"; Затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами 
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для 
прийняття рiшення щодо нього;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 
визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; Визначення дати складення 



перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 
право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 
товариства";Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях;Вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних 
особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; Вирiшення питань про приєднання, затвердження 
передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, встановленому частиною 
четвертою ст. 84 Закону України "Про акцiонернi товариства"; Вирiшення питань про 
створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження 
положень про них, а також уповноваження особи на внесення вiдповiдних змiн до державних 
реєстрiв щодо вiдомостей про вiдокремленi пiдроздiли Товариства;Вирiшення питань, 
вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства, у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
значного правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi 
товариства" та/або цим Статутом; Визначення ймовiрностi визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 
числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) 
депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, 
що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення про 
проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства, затвердження 
порядку його проведення i критерiї вiдбору, здiйснення оцiнки конкурсних пропозицiй та 
складання звiту про висновки процедури вiдбору, обгрунтованих рекомендацiй/пропозицiй 
щодо призначення Загальними зборами суб'єкта (або групи суб'єктiв) аудиторської дiяльностi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства у вiдповiдностi до 
вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"; 
Надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi 
товариства"; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або члена Правлiння 
вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Голови Правлiння та/або члена Правлiння. Питання, що належать до виключної компетенцiї 
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, 
за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".  
 
До компетенцiї Правлiння належить: Розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходи, 
необхiднi для вирiшення його завдань; Складання рiчних звiтiв Товариства та винесення їх на 
розгляд та затвердження Загальним зборам Товариства;Планування дiяльностi Товариства, його 
вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзацiя контролю виконання 
планiв; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; Органiзацiя 
фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтностi, ведення грошово-розрахункових операцiй; 
Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; 
Органiзацiя по наданню страхових послуг та господарської дiяльностi; Проведення страхування, 
перестрахування, спiвстрахування; Органiзацiя кадрової роботи; Органiзацiя соцiально-
побутового обслуговування працiвникiв Товариства; Здiйснення контролю за станом примiщень, 
будiвель, обладнання Товариства; Органiзацiя випуску та розмiщення цiнних 
паперiв;Забезпечення органiзацiйно-технiчної дiяльностi Загальних зборiв, Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства;Визначення доцiльностi укладення кредитних договорiв; 
Прийняття iнших рiшень, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства за винятком тих, що 



вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; 
Прийняття рiшення про вiдчуження майна, що є предметом договору та належить Товариству, у 
випадку, якщо ринкова вартiсть такого майна становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
 
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, 
встановлюються рiшенням Загальних зборiв або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Права та 
обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються Законом України "Про акцiонернi 
товариства", iншими актами законодавства України, Статутом, а також договором, що 
укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має 
право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання 
позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми 
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного. Члени Ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 
випадках, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми 
положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово - 
господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує 
членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує звiт та 
висновки, в якому мiститься iнформацiя про:пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти порушення законодавства України пiд час 
провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право залучати до 
проведення перевiрок фiнансово-господаpської дiяльностi Товаpиства, його вiдокремлених 
пiдроздiлiв, незалежних аудиторiв (аудиторських фiрм) за вiдповiдними угодами, якi 
укладаються Головою Правлiння за письмовою вимогою Голови Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) повиннi бути пiдписанi всiма членами Ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзором одноосiбно). Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному 
внутрiшнiми документами Товариства. 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ" 
 
Нацiональному банку України 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi з корпоративного управлiння Компанiї (далi - Звiт з 
корпоративного управлiння). 
Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 3 
статтi 401Закону Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе 
управлiнський персонал Компанiї. 



Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить 
iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi Компанiї, що складається зi звiту про фiнансовий стан 
Компанiї станом на 31 грудня 2020 року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, 
звiту про рух грошових коштiв та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 
облiкових полiтик  та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння вiдрiзняється вiд 
аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є значно меншою за 
своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали основу для висловлення 
нашої думки. 
Думка 
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до 
вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; 
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; 
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 
Компанiї; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб 
Компанiї, наведенi у Звiтi з корпоративного управлiння, не суперечить iнформацiї, отриманiй 
нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї, i вiдповiдають Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок". 
 
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА", мiсцезнаходження - м. Київ, вул. 
Богдана Хмельницького 52-Б, 4 поверх, Київ, 01054, Україна, включене в роздiл "Суб'єкти 
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi, номер реєстрацiї 3886. 
 
 
Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звiт 
незалежного аудитора, є Тетяна Пашина. 
Партнер iз завдання з аудиту                                                                         Т.С. Пашина 
(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100155) 
 
мiсто Київ, Україна 
25 березня 2021 року. 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  
 (Закон України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" ст. 
121, 122) 
1) мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 
Метою дiяльностi Товариства є провадження страхової дiяльностi з усiх видiв страхування 
майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, 
визначених законодавством України та цим Статутом з метою одержання прибутку. 
 
2) дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 
на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 



Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" дотримується 
принципiв корпоративного  управлiння. Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи 
корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. Контроль за 
фiнансово-господарською  дiяльнiстю здiйснювався Службою внутрiшнього аудиту (контролю), 
вiдповiдно до повноважень, визначених Статутом. "Принципи  корпоративного управлiння  
Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" затвердженi 
загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2016 р.)  
 
3) власники iстотної участi (у тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою),  їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 
- Михайлов Олександр Михайлович (94,908237%), згiдно "Реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв", виданий ПАТ "НДУ" вiд 04.01.2021р. 
    
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам (непогашеної 
судимостi у власникiв iстотної участi за корисливi та посадовi злочини немає). 
 
4) склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 
комiтети. 
Вiдповiдно до п. 11.2.1. Статуту Товариства склад Наглядової ради становить 3 особи. 
Склад Наглядової ради був наступним: 
Голова  Наглядової ради - Михайлов О.М.; 
Заступник Голови  Наглядової ради - Михайлова З.П.; 
Член Наглядової ради - Ставицький I.Є., 
Комiтети Наглядової ради не створювались. 
 
5) склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. 
Виконавчим органом фiнансової установи є Правлiння. До складу Правлiння входять 4 особи: 
Голова та члени Правлiння, що визначено Статутом Товариства п. 12.2.1.  
На початок 2020 р. склад Правлiння був наступним: 
Голова Правлiння  - Мосiйчук Т.К.; 
Член Правлiння     - Тимощук О.В.; 
Член Правлiння     - Лiнiченко О.М.  
Член Правлiння     - Лисенко Б.Б. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.05.2020р. (протокол № 9) в складi  Правлiння були  
наступнi змiни: 
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Правлiння Тимощук О.В. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 19.05.2020р. (протокол № 10) в склад  Правлiння були 
внесенi наступнi змiни: 
прийнято рiшення про обрання  члена Правлiння Шиманську М.В. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 08.09.2020р. прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень члена Правлiння Лисенко Б.Б. 
 
На 31. 12. 2020 р. склад Правлiння  наступний: 
Голова Правлiння  - Мосiйчук Т.К.; 
Член Правлiння     - Шиманська М.В.; 
Член Правлiння     - Лiнiченко О.М.  
 
6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 



внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї 
установи. 
У Товариствi в 2020 роцi не було зафiксовано фактiв порушення членами Наглядової ради та 
Правлiння внутрiшнiх правил, що могли призвести до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або 
споживачам фiнансових послуг. 
 
7) заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 
у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"  отримало: 
- акт камеральної перевiрки податкової звiтностi вiд 12.08.2020 № 387/18-28-53-04/20262681 
32,63 грн. та 16,32 грн. 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.11.2020 р. № 00014270709 на 784,41 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.11.2020 р. № 00014180709 на 18,75 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 21.09.2020 р. № 00000010709 на 1020,00 грн.; 
- вимога про сплату боргу вiд 21.09.20 р на 49,07 грн.; 
- рiшення № 0000010709 про застосування штрафних санкцiй за донарахування вiдповiдним 
органом доходiв та зборiв вiд 21.09.20 на суму 32,36 грн.; 
- рiшення про повернення страхових коштiв Фонду та застосування фiнансових санкцiй за 
порушення порядку використання страхових коштiв Фонду вiд 23.11.20 № 154 на суму 4123,95 
грн - витрати по тимчасовiй непрацездатностi; 2061,98 грн. - штраф за порушення порядку 
використання страхових коштiв Фонду; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.20 р. № 00026860709 на 1020,00 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.2020 р. № 00026880709 на 590,19  грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 18.12.20 р. № 00026870709 на 13609,63 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000080709 на 1020,00 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000090709 на 1340,99 грн.; 
- податкове повiдомлення-рiшення вiд 01.10.2020 р. № 00000100709 на 106,12 грн.; 
 
Заходи впливу органами державної влади до членiв Наглядової ради та Правлiння протягом 
року не застосовувались. 
 
8) розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 
Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової ради: 
Михайлов О.М. -168975,00 грн.; 
Михайлова З.П. - 168975,00грн.; 
Ставицький  I.Є. - 237804,21 грн. 
 
Розмiр винагороди членiв Правлiння: 
Мосiйчук Т.К. - 432502,55 грн; 
Лiнiченко О.М. - 284378,01 грн; 
Лисенко Б.Б. - 234049,29 грн. 
Шиманська М.В. - 321424,54 грн. 
Тимощук О.В. - 201982,24 грн. 
 
9) значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року. 
Основними ризиками, з якими Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 
компанiя" стикнулося у 2020 роцi значною мiрою були пов'язанi з загальним  станом ринку 
фiнансових послуг, валютними ризиками,  негативними тенденцiями у банкiвському секторi, 
економiчно нестабiльною ситуацiєю в країнi, зниженням платоспроможностi фiзичних та 
юридичних осiб, низьким рiвнем страхової культури населення.  
 



10) наявнiсть у фiнансової  установи  системи управлiння  ризиками  та  її ключовi 
характеристики. 
23 червня 2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська 
пожежно-страхова компанiя" затверджена Стратегiя управлiння ризиками (Протокол №12/1 вiд 
23.06.2014 р.). 
Стратегiя управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" розроблена на пiдставi Вимог до органiзацiї i функцiонування системи 
управлiння ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 04.02.2014 р. № 295 та з 
урахуванням Методичних рекомендацiй щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками 
стрес-тестiв, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.12.2006 р. № 6496. 
Система управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" базується на наступних основних принципах:  
- багатовекторностi при виявленнi та оцiнцi ризикiв; 
- оперативностi; 
- об'єктивностi; 
- комплексностi. 
Ризики Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
систематизованi у наступнi основнi групи: 
- андеррайтинговi ризики; 
- ринковi ризики; 
- ризики дефолту контрагента; 
- операцiйнi ризики. 
Основними етапами процесу управлiння ризиками Товариства є: 
-виявлення ризикiв; 
-класифiкацiя ризикiв;  
-оцiнка ризикiв; 
-визначення методiв та iнструментiв управлiння; 
-практична реалiзацiя виявлення, класифiкацiї, оцiнки методiв та iнструментiв управлiння. 
Заходи управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" спрямованi на мiнiмiзацiю та уникнення ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, 
зменшення вразливостi до них. 
Вiдповiдальним органом за практичну реалiзацiю основних елементiв Стратегiї управлiння 
ризиками Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 
визначено Правлiння Товариства. 
 
11) результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
20 жовтня 2014 року Наглядовою радою затверджена нова редакцiя Положення про службу 
внутрiшнього аудиту (контролю)  Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-
страхова компанiя" (з врахуванням вимог Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) 
у фiнансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.06.2014 р. №1772).  
Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливостi створення служби внутрiшнього 
аудиту (контролю) органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в Приватному 
акцiонерному товариствi "Українська пожежно-страхова компанiя". 
За результатами внутрiшнього аудиту (контролю) поточної дiяльностi служба внутрiшнього 
аудиту (контролю) звiтує Наглядовiй радi  Приватного акцiонерному товариствi "Українська 
пожежно-страхова компанiя".  



Порушень та зловживань посадовими особами Товариства не встановлено.  
За висновками служби внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансова звiтнiсть Товариства 
справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан та результати 
дiяльностi Товариства в 2020 роцi, що викладена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi.  Система управлiння Товариством достатня та ефективно використовує 
наявнi ресурси Товариства.  Дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам законодавства України та 
внутрiшнiм документам.  
Дана iнформацiя розкрита в Примiтках до фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 
товариства "Українська пожежно-страхова компанiя"  за 2020 р. станом на 31.12.2020 р. 
 
12) факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової  установи розмiр. 
Протягом 2020 року в Товариствi не було проведене вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений у Статутi розмiр, а саме: 
- вiдчуження активiв, що є предметом значного правочину, та становить 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства рiшення не 
приймали; 
- вiдчуження активiв, що є предметом значного правочину, якi перевищують 25 вiдсоткiв, але 
менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства рiшення не приймали; 
 
13) результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 
купiвлi-продажу протягом 2020 р., що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи 
розмiр не проводили та оцiнку активiв, що перевищує встановлений у статутi фiнансової 
установи розмiр не замовляли. 
 
14) операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 
чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею. 
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-
фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року: 
 
Наглядова рада 
Михайлов Олександр Михайлович 
Страхове вiдшкодування - 63 784,80 грн.;  
Страховий платiж - 8400,00 грн. 
Михайлова Зоя Петрiвна 
Страхове вiдшкодування -  92 541,65 грн.;  
Страховий платiж - 16 800,00 грн. 
Ставицький Iгор Євгенович 
Страхове вiдшкодування -  55 039,39 грн.;  
Страховий платiж - 8400,00 грн. 
 
Правлiння 
Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
Страхове вiдшкодування - 11 109,55 грн. 
Страховий платiж - 13599,96 грн. 
Лiнiченко Олександр Миколайович 
Страховий платiж - 8400,00 грн. 
Шиманська Марина Володимирiвна 
Страхове вiдшкодування - 22 038,90 грн. 



Страховий платiж - 10546,92 грн. 
Лисенко Борис Борисович 
Страхове вiдшкодування - 7 229,06 грн. 
Страховий платiж - 8 487,94 грн. 
 
Служба внутрiшнього аудиту 
Дмитренко Людмила Володимирiвна  
Страховий платiж - 5199,96 грн. 
 
Спорiднена особа з УПСК: 
ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл"  
сплачено за оренду транспортних засобiв - 557 900,00 грн. 
сплачено за оренду примiщення - 998 220,07 грн. 
страховi платежi - 7 259,00 грн. 
 
Операцiї з членами сiм'ї пов'язаних осiб протягом року вiдсутнi. 
 
15) використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, щодо аудиторського висновку. 
У 2020 роцi  Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"   не 
отримувало вiд органiв державне регулювання ринкiв фiнансових послуг рекомендацiї чи 
зауваження щодо аудиторського висновку. 
 
16) зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року. 
Зовнiшнiй аудитор призначений позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (протокол № 4 вiд 30.10.2019 
р.) на три роки: 
Код за ЄДРПОУ - 34619277 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАИНА". 
Мiсцезнаходження:  01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52-Б (тел. (044) 5012531). 
 
17) дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 
- загальний стаж аудиторської дiяльностi: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА" працює з 2006 року, що складає 
загальний стаж роботи 14 рокiв; 
- кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги Приватному акцiонерному 
товариству "Українська пожежно-страхова компанiя": 
укладено договiр на надання аудиторських послуг на три роки з Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА"; 
- перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року:  
iнших аудиторських послуг Приватному акцiонерному товариству "Українська пожежно-
страхова компанiя" протягом року Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ 
УКРАЇНА" не надавались; 
- випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора: 
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора Товариства протягом року не було; 
- ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: 
за попереднi роки Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" 
перевiряло Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Рада Лтд" (2014р.-
2017р.), Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" (2018р.); 



- стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком 
(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 
До  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА" Аудиторською палатою 
України протягом року стягнення не застосовувались. Факти подання недостовiрної звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", що 
пiдтверджена аудиторським висновком,  органами, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг, не виявленi. 
 
18) Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 
- наявнiсть механiзму розгляду скарг: 
у Приватному акцiонерному товариствi "Українська пожежно-страхова компанiя" розроблено 
порядок захисту прав споживачiв, в тому числi механiзм розгляду скарг. Вiдповiдальнiсть  щодо 
цього питання  покладена на Юридичний департамент. 
- прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги: 
директор юридичного департаменту Дробот Тетяна Леонiдiвна. 
- стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових 
послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): 
у 2020 роцi стосовно здiйснення Приватним акцiонерним товариством "Українська пожежно-
страхова компанiя"  страхових виплат  (страхового вiдшкодування) було подано 342 скарги, з 
яких 171 скаргу подано до Нацкомфiнпослуг та НБУ, по яким у 119 випадках здiйснено 
перерахунок суми та проведено доплату страхового вiдшкодування, до МТСБУ подано 171 
скаргу, по яким у 120 випадках здiйснено перерахунок суми та проведено доплату страхового 
вiдшкодування.  
Характер вищевказаних скарг: 
вiдмова у виплатi страхового вiдшкодування; 
незгода з розмiром виплаченого страхового вiдшкодування; 
зволiкання у прийняттi рiшення. 
За усiма скаргами були наданi обгрунтованi вiдповiдi.  
- наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду: 
у 2020 роцi у провадженнi суду знаходилося 565 судових справ за позовними заявами до 
Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", з яких 
задоволено - 65 випадкiв, задоволено частково - 112 випадки, вiдмовлено у задоволеннi позову - 
128 випадки, знаходяться на стадiї судового розгляду 260 справ. 
 
19) корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з 
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та /або прийнятими згiдно з такими 
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг. 
Корпоративне управлiння в Приватному акцiонерному товариствi "Українська пожежно-
страхова компанiя" здiйснюється згiдно з вимогами законодавства України, зокрема, Законiв 
України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" тощо. "Принципи  корпоративного 
управлiння Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", 
затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2016 р.)  
Iнформацiя про корпоративне управлiння у ПрАТ "УПСК", в т.ч. передбачена Положенням про 
Державний реєстр фiнансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 41 (у редакцiї 
розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг вiд 28.11.2013 N 4368), у повному обсязi була надана. 
Основними напрямками корпоративного управлiння є: 
- дотримання та вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх 
рiвноправностi, що створює якiснi вiдносини власностi щодо активiв товариства та економiчних 
результатiв його дiяльностi, строює середовище, яке забезпечує захист iнтересiв акцiонерiв з 
великими та маленькими пакетами акцiй; 
- встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi товариства та контроль за їх досягненням; 
- визначення правил та процедур, щодо забезпечення принципiв професiйної етики; 
- розмежування повноважень мiж органами управлiння товариства та створення дiєвої системи 
стримувань та противаг з метою пiдвищення вiдповiдальностi перед акцiонерами за кiнцевi 
результати дiяльностi товариства. 
 
 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

н/д н/д н/д, н/д, Київська 
обл., н/д р-н, н/д, н/д 

0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Михайлов Олександр Михайлович 15 185 318 94,908237 15 185 318 0 
Усього 15 185 318 94,908237 15 185 318 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 
рівною пороговому значенню пакета акцій 

 
 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 
Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 
цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 
(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

резидента або код/номер з 
торговельного, 

банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 
до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 
після зміни (у відсотках 
до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 
1 17.07.2020 Михайлов Олександр Михайлович н/д 75,92659 94,908237 

Зміст інформації: 
17.07.2020 року Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" (надалi - Товариство) отримало Iнформацiйну довiдку, складену Публiчним 
акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України". На пiдставi Iнформацiйної довiдки Товариству стало вiдомо про змiну вiдсоткiв у статутному капiталi у 
акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Товариства, а саме: - частка власника 
акцiй - Михайлова Олександра Михайловича в статутному капiталi Товариства збiльшилась у зв'язку зi змiною номiнальної вартостi акцiї. Розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 75,926590% у статутному капiталi, пiсля змiни складає 94,908237% у статутному капiталi (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй). Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами Товариства, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - невiдома. 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Проста iменна 16 000 000 6,25 Права акцiонерiв. 
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 
акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи право на: 
1) участь в управлiннi Товариством; 
2) отримання дивiдендiв; 
3) отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства; 
4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 
його майна або вартостi частини майна Товариства; 
5) переважне право на придбання акцiй, що 
продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною 
та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, 
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з 
них - у випадках, передбачених цим Статутом та 
законодавством України; 
6) переважне право на придбання розмiщуваних 
Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi 
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi 
простих акцiй. 
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 
голос для вирiшення кожного питання на Загальних 
зборах. 
Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом 
вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, 
у порядку, встановленому законодавством України. 
При цьому iншi акцiонери мають переважне право на 
придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi 
належних їм акцiй - у випадках, передбачених цим 
Статутом та законодавством України. 
 
Обов'язки акцiонерiв. 
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства; 
2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 
органiв Товариства; 

нi 



3) виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 
участю; 
4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Товариства; 
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 
6) утримуватися вiд дiй, що можуть завдати 
шкоди iнтересам Товариства; 
7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну 
Товариству їх дiями або бездiяльнiстю. 
 

Примітки: 
 





XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
05.05.2020 17/1/2020 НКЦПФР UA4000090351 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

6,25 16 000 00
0 

100 000 000 100 

Опис 
Держава акцiями товариства не володiє. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не 
здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.  
 

 
6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 
з/п 

Дата 
зарахування 
/ списання 
акцій на 

рахунок / з 
рахунку 
емітента 

Вид дії 
викуп/ 

набуття 
іншим 
чином/ 
продаж/ 

анулювання 

Кількість 
акцій, що 

викуплено/ 
набуто 
іншим 
чином 

/продано/ 
анульовано 

(шт.) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Дата 
реєстрації 
випуску 

акцій, що 
викуплено/ 

набуто 
іншим чином 

/продано/ 
анульовано 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску акцій, 
що викуплено/ 
набуто іншим 

чином /продано/ 
анульовано 

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 30.12.1899 викуп 0 0 30.12.1899 н/д н/д 0 

Опис Не придбавались. 
 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних 
паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 
н/д 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 
 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Вид цінних паперів 
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування 
органу, що наклав 

обмеження 
Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 
30.12.1899 н/д Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

UA0000000000 н/д н/д н/д 

 
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
05.05.2020 17/1/2020 UA4000090351 16 000 000 100 000 000 16 000 000 0 0 

Опис: 



н/д 
 



 
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 59 860 118 798 25 129 22 688 84 989 141 486 
  будівлі та споруди 54 806 111 415 17 523 16 792 72 329 128 207 
  машини та обладнання 2 109 1 912 0 0 2 109 1 912 
  транспортні засоби 2 187 1 427 7 606 5 896 9 793 7 323 
  земельні ділянки 0 3 462 0 0 0 3 462 
  інші 758 582 0 0 758 582 
2. Невиробничого 
призначення: 108 522 82 138 0 0 108 522 82 138 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 108 522 82 138 0 0 108 522 82 138 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 168 382 200 936 25 129 22 688 193 511 223 624 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами( за основними 
групами): 
Споруди некапiтального характеру -20 рокiв, 
будiвлi та споруди- 30 рокiв, 
 машини та обладнання - 5 рокiв,  
транспортнi засоби 8 рокiв, 
 iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)- 4 роки, 
 iншi основнi засоби - 12 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 289 768 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу-51,2%  
Ступiнь їх використання - 100%  
Сума нарахованого зносу- 148 282 тис. грн. 
 
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок переоцiнки 
станом на 31.12.2020 року  . 
 
Обмежень на використання майна Товариства немає. 
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 100 030 тис. грн. 
Ступiнь зносу iнвестицiйної нерухомостi - 17,9%  
Ступiнь використання iнвестицiйної нерухомостi - 100% 
Сума нарахованого зносу  iнвестицiйної нерухомостi- 17 892 тис.грн 
 
 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

0 0 

Статутний капітал (тис.грн) 0 0 
Скоригований статутний капітал 0 0 



(тис.грн) 
Опис У таблицi "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" зазначаються розрахунок 

вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами - 
товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, крiм тих, що здiйснюють банкiвську, 
страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування. 

Висновок ПрАТ "УПСК" здiйснює страхову дiяльнiсть тому дану таблицю не заповнює. 
 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 
Податкові зобов'язання X 13 160 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 452 478 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 465 638 X X 
Опис н/д 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне товариство "Банк 
"Клiринговий дiм" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21665382 
Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., - р-н, 

Київ, Борисоглiбська, буд.5 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 263457 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦКОМФIНПОСЛУГ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон +38(044)593-10-36 
Факс +38(044)593-10-36 
Вид діяльності Депозитарна установа 
Опис Послуги депозитарної установи 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., - р-н, 

Київ, Тропiнiна, буд. 7г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Рiшення НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044)5910419 
Факс (044) 482-52-07/08 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" здiйснює дiяльнiсть 
вiдповiдно до "Правил Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв", 
затверджених рiшенням Наглядової 
ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) 
та зареєстрованого НКЦПФР 
01.10.2013 рiшення № 2092. 
 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПКФ 

УКРАЇНА" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277 
Місцезнаходження 01054, Украъна, Київська обл., - р-н, 

Київ, Богдана Хмельницького, 52-Б, 4 
поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№355/4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.02.2018 
Міжміський код та телефон  +380445012531 
Факс  +380445012531 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Послуги аудитора  



 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Українська пожежно-страхова компанiя" за ЄДРПОУ 20602681 

Територія   за КОАТУУ  
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності   за КВЕД  

Середня кількість працівників: 804 
Адреса, телефон: 04080 Київ, вулиця Кирилiвська, будинок 40, 0-800-50-70-50 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 1 049 1 026 
    первісна вартість 1001 4 543 4 733 
    накопичена амортизація 1002 ( 3 494 ) ( 3 707 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 84 989 141 486 
    первісна вартість 1011 176 234 289 768 
    знос 1012 ( 91 245 ) ( 148 282 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 108 522 82 138 
    первісна вартість 1016 127 120 100 030 
    знос 1017 ( 18 598 ) ( 17 892 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 38 830 37 920 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 145 939 147 325 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 379 329 409 895 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 2 083 1 623 
Виробничі запаси 1101 2 083 1 623 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 10 656 6 293 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 27 44 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 4 406 3 442 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 865 4 840 
Поточні фінансові інвестиції 1160 3 507 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 165 585 215 828 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 165 585 215 828 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 280 2 780 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 219 0 
    резервах незароблених премій 1183 4 061 2 780 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 194 409 234 850 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 28 813 28 813 

Баланс 1300 602 551 673 558 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 000 100 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 22 663 57 370 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 12 844 12 844 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 37 510 37 635 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 71 
Усього за розділом I 1495 173 017 207 920 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 7 619 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 24 871 23 291 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 364 182 388 933 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 97 986 113 854 
    резерв незароблених премій 1533 266 196 275 079 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 389 053 419 843 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 295 1 579 
    товари, роботи, послуги 1615 8 006 8 173 
    розрахунками з бюджетом 1620 5 701 5 541 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 5 205 5 105 
    розрахунками зі страхування 1625 442 248 
    розрахунками з оплати праці 1630 1 878 2 073 
    одержаними авансами 1635 162 162 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 19 514 24 582 
Поточні забезпечення 1660 3 045 2 876 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 438 561 
Усього за розділом IІІ 1695 40 481 45 795 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 602 551 673 558 

 
Керівник    Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
 
Головний бухгалтер   Воробєй Наталiя Гарiївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Українська пожежно-страхова компанiя" за ЄДРПОУ 20602681 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 764 720 653 762 
Премії підписані, валова сума 2011 786 589 731 064 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 11 705 ) ( 19 581 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 8 883 57 833 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -1 281 112 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 18 298 ) ( 22 257 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 306 403 ) ( 210 328 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 440 019 421 177 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -16 087 -42 484 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -15 868 -42 703 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -219 219 
Інші операційні доходи 2120 21 079 21 751 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 124 287 ) ( 132 173 ) 
Витрати на збут 2150 ( 249 687 ) ( 275 227 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 77 066 ) ( 32 541 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 6 029 ) ( 39 497 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 34 170 42 669 



Інші доходи 2240 489 88 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 4 686 ) ( 4 089 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 5 721 ) 
Інші витрати 2270 ( 158 ) ( 31 791 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 23 786 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 38 341 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23 590 -20 062 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 196 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 58 403 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 42 326 12 557 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 42 326 12 557 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 7 619 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 34 707 12 557 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34 903 -45 846 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 4 195 6 018 
Витрати на оплату праці 2505 59 764 60 557 
Відрахування на соціальні заходи 2510 12 868 13 212 
Амортизація 2515 14 227 11 059 
Інші операційні витрати 2520 359 986 327 604 
Разом 2550 451 040 418 450 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 16 000 000 16 000 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16 000 000 16 000 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,012250 -3,650190 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,012250 -3,650190 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
 
Головний бухгалтер   Воробєй Наталiя Гарiївна 



КОДИ 
Дата 03.12.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Українська пожежно-страхова компанiя" за ЄДРПОУ 20602681 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 5 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 39 021 33 791 
Надходження від повернення авансів 3020 20 764 3 768 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 1 212 1 928 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 29 
Надходження від операційної оренди 3040 4 371 8 898 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 751 476 694 921 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 54 826 8 894 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 404 171 ) ( 363 407 ) 
Праці 3105 ( 50 201 ) ( 54 497 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13 594 ) ( 14 498 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38 013 ) ( 38 426 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 23 690 ) ( 19 816 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 907 ) ( 1 356 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 13 416 ) ( 17 254 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 21 591 ) ( 3 385 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 133 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 304 522 ) ( 289 910 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 25 002 ) ( 23 099 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 443 -34 988 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 13 734 4 000 



    необоротних активів 3205 587 197 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 34 356 42 487 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 10 227 ) ( 7 507 ) 
    необоротних активів 3260 ( 450 ) ( 22 731 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 38 000 16 446 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 10 620 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 31 320 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 3 806 ) ( 4 643 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 806 -25 343 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 48 637 -43 885 
Залишок коштів на початок року 3405 165 585 209 719 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 606 -249 
Залишок коштів на кінець року 3415 215 828 165 585 

 
Керівник    Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
 
Головний бухгалтер   Воробєй Наталiя Гарiївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2019 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-
страхова компанiя" за ЄДРПОУ 20602681 

 
Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 100 000 22 663 0 12 844 37 510 0 0 173 017 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 100 000 22 663 0 12 844 37 510 0 0 173 017 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 196 0 0 196 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 34 707 0 0 0 0 0 34 707 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 34 707 0 0 0 0 0 34 707 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 34 707 0 0 196 0 0 34 903 
Залишок на кінець року  4300 100 000 57 370 0 12 844 37 706 0 0 207 920 

Примітки: Форма Звiт Власний капiтал не мiстить строки iншi резерви, що у Товариства дорiвнює 71. Iншi резерви у розмiрi 71 доданi до статтi 4300 
Звiту про Власний капiтал. 
 
Керівник    Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 
 
Головний бухгалтер   Воробєй Наталiя Гарiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився  
31 грудня 2020 року  
 
 
ЗМIСТ 
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Звiт про рух грошових коштiв (Прямий метод) 6 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 7 
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Примiтка 22 Чистi витрати на страховi виплати 55 
Примiтка 24 Витрати по елементам 56 
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Звiт про фiнансовий стан 
 
станом на 31 грудня 2020 



 
Показники Примiтки на 31.12.2019 на 31.12.2020 
 
Нематерiальнi активи 7 1049 1026 
Основнi засоби 7 59860 118798 
Iнвестицiйна нерухомiсть 28 108522 82138 
Активи з права користування 25 25129 22688 
    
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 11 38830 37920 
Залишок коштiв у централiзованих стра-хових резервних фондах 11 145939
 147325 
    
Необоротнi активи  379329 409895 
 
Запаси 9 2083 1623 
    
Дебiторська заборгованiсть страхуваль-никiв 12 10656 6293 
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом   44 
Дебiторська заборгованiсть за розрахун-ками з нарахованих доходiв 12 4406 3442 
Iнша дебiторська заборгованiсть 12 3892 4840 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 11 3507 - 
Грошi та їх еквiваленти 13 165585 215828 
Активи з перестрахування 10 4280 2780 
Оборотнi активи  194409 234850 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу 7 28813 28813 
AКТИВИ  602551                     673558 
 
Акцiонерний (статутний) капiтал 14 100000 100000 
Капiтал у дооцiнках 8 22663 57370 
 Додатковий капiтал  - - 
Резервний капiтал 15 12844 12844 
Нерозподiлений прибуток  37510 37635 
Iншi резерви 
Капiтал 
Вiдстроченi податковi зобов'язання  - 
173017 
 71 
207920 
7619 
Довгостроковi зобов'язання 25 24871 23291 
Страховi резерви  16 364182 388933 
Довгостроковi зобов'язання i забезпе-чення  389053 419843 
Заборгованiсть перед працiвниками з оплати вiдпусток 17 3045 2876 
Поточна заборгованiсть за орендою 25 1295 1579 
Короткострокова  кредиторська заборго-ванiсть з податкiв  17 5701 5541 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi та страху-вання 17
 2320 2321 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  
страховою дiяльнiстю 16 19514 24582 
Iншi поточнi зобов'язання 17 8606                  8896 
Поточнi зобов'язання i забезпечення  40481                      45795 



Зобов'язання  429534 465638 
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  602551 673558 
 
Голова Правлiння  Мосiйчук Т.К  
 
Головний бухгалтер  ________________________________________ Воробєй Н.Г. 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 28 лютого 2021 року 
 
 
Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд  
 
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 року 
 
Показники Примi-тки Рiк, що за-кiнчися 31 грудня Рiк, що закiн-чився 31 гру-дня 
  2019 2020 
Виручка вiд страхових премiй 19 731 064 786589 
Страховi премiї, що переданi у перестрахування 19 (19 581) (11705) 
Змiна резервiв незароблених премiй 19 (57 721) (8883) 
Чистi заробленi страховi премiї 16 653 762 764720 
Собiвартiсть страхових послуг 23 (22 257) (18 298) 
Страховi виплати 22 (210 328) (306403) 
Чистi доходи  421 177 440 019 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 19 (42 484) (16087) 
Iншi операцiйнi  доходи 
Iншi операцiйнi витрати 
      21 
     23 21 751 
32 542 21079 
77066 
Витрати на збут  
Адмiнiстративнi витрати 23 
23 (275 227) 
(132 173) (249687) 
(124287) 
Результат вiд операцiйної дiяльностi 
Iншi фiнансовi доходи 
Iншi доходи 20 
21 (39 497) 
42 669 
88 (6029) 
34170 
489 
Витрати фiнансовi за орендними зобов'язаннями 
Втрати вiд участi в капiталi      23                    
            (4 089)                   
            (5 721) (4686) 
Iншi витрати  
      23 
 (31 792)  
  (158)                                      



 
 
 
Фiнансовий результат до оподаткування  
Витрати за податком на прибуток 
Чистий прибуток збиток 
 
Iнший сукупний дохiд: 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв    
                     (38 341)                                                              
(20 062) 
(58 403)              
 
 
12 557                 
 
23786  
(23590) 
196 
 
    
42326 
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом   7619 
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування  - 34707 
СУКУПНИЙ ДОХIД   (45 846)  34903 
    
                    Показник прибутку на акцiю    
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй  16 000 000 16 000 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн.  (3,65019) 0,01225 
 
 
Голова Правлiння Мосiйчук Т.К   
 
Головний бухгалтер  ________________________________________ Воробєй Н.Г.  
 
Затверджено до випуску та пiдписано 28 лютого 2021 року 
 
 
Звiт про рух грошових коштiв (Прямий метод) 
 
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020року 
    
Показники  Рiк, що закiнчи-ся 
31 грудня 2019р Рiк, що закiнчив-ся 
31 грудня 2020р 
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 
Повернення податкiв i зборiв  5 - 
Цiльового фiнансування вiд отримання субсидiй, дотацiй  - - 
Надходження страхових премiй  694921 751476 
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв  33791 39021 
Надходження вiд повернення авансiв  3768 20764 



Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках  1928 1212 
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)  29 - 
Надходження вiд операцiйної оренди  8898 4371 
Iншi надходження  8894 54826 
Витрачання на придбання товарiв, робiт, послуг  (363407) (404171) 
Витрачання на оплату працi (54497) (50201) 
Вiдрахувань на соцiальнi заходи  (14498) (13594) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  (19816) (23690) 
Зобов'язань з податкiв i зборiв  (38426) (38013) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть  (1356) (907) 
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших подат-кiв i зборiв  (17254) (13416) 
Витрачання на повернення авансiв  (-) (133) 
Витрачання на сплату авансiв  (3385) (21591) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  (289910) (304522) 
Iншi витрачання  (23099) (25002) 
Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi  -34988 14443 
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльно-стi    
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  4000 13734 
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв  197 587 
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв  42487 34356 
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй  7507 10227 
Витрачання на придбання необоротних активiв  22731 450 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi    16446 38000 
Надходження вiд власного капiталу  10620  
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансо-вої     
оренди 
Витрачання на викуп власних акцiй  (4643) 
 
(31320) (3806) 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi  (25343) (3806) 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод  (43885) 48637 
Залишок коштiв на початок року  209719 165585 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  (249)  1606 
Залишок коштiв на кiнець  року  165585 215828 
 
З  метою складання звiту про рух грошових коштiв залишки на депозитних рахунках доданi до 
показ-никiв залишку грошових коштiв на поточних рахунках, оскiльки у вiдповiдностi до МСБО 
7 "Рух гро-шових коштiв" перемiщення грошових коштiв мiж рахунками не створює грошовий 
потiк, що має вiдо-бражатися у даному звiтi. З метою узгодження показникiв звiту про 
фiнансовий стан та звiту про рух грошових коштiв нижче наводиться наступна iнформацiя : 
Залишок коштiв на                                                             31.12.2019  31.12.2020 
Грошовi кошти та їх еквiваленти                                          29947  56958 
Кошти на депозитних рахунках                                                          135638 
 158870 
Разом для звiту про рух грошових коштiв                               165585  215828 
 
Голова Правлiння                ________________________ Мосiйчук Т.К                                
  
Головний бухгалтер                  _______________________ Воробєй Н.Г.                
  
Затверджено до випуску та пiдписано 28 лютого 2021 рок  



 
Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 року 
Показники    Змiни капiталу власникiв компанiї 
 Зареєстро-ваний капiтал  
Капiтал у доо-цiнках  
Додатковий капiтал Резервний капi-тал Нерозподiле-ний прибуток  
Вилучений капiтал Всього капiтал власникiв 
Залишок на 31.12.2018 року 100000 10106 10531 12844 107705 - 241186 
        
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод     (58403) 
 (58403) 
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  12557   (1623)  10934 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  12557   (1623)  10934 
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 20000    (20000)
   
Викуп акцiй (часток     (1320) (30000) (31320) 
Перепродаж викуплених акцiй (часток)     620 10000 10620 
Анулювання викуплених акцiй (часток) (20000)     20000  
Iншi змiни в капiталi   (10531)  10531   
Разом змiн у капiталi  12557   (70195)  (68169) 
Залишок на 31.12.2019 року 100000 22663 0 12844 37510  173017 
        
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод     196  196 
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  34707     34707 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  34707     34707 
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу      
  
Викуп акцiй (часток)        
Перепродаж викуплених акцiй (часток)        
Анулювання викуплених акцiй (часток)        
Iншi змiни в капiталi        
Разом змiн у капiталi  34707   196  34903 
Залишок на 31.12.2020 року 100000 57370  12844 37706  207920 
Голова Правлiння               ____________________________________ Мосiйчук Т.К                               
  
 
Головний бухгалтер  ________________________________________ Воробєй Н.Г.  
Затверджено до випуску та пiдписано 28 лютого 2021 року 
  
Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" 
 
Примiтка 1 Загальна iнформацiя 
 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" (далi -"Страхова 
компанiя") зареєстрована в Українi та є резидентом України. Страхова компанiя є приватним 
акцiонерним товарист-вом i була утворена вiдповiдно до законодавства України.  
 
Станом на 31 грудня 2020 року в Страховiй компанiї працювали 804 штатних працiвникiв. 
 
Юридична адреса Страхової компанiї - 04080, м. Київ вул. Кирилiвська, буд.40 
Мiжмiський код, телефон та факс:   (044)461-04-34 



Сайт: http://www. upsk.com.ua 
Електронна поштова адреса: 'buh@upsk.com.ua' 
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Страхової компанiї включає iншi види страхування, нiж 
страху-вання життя. Страхова компанiя була заснована у формi  закритого акцiонерного 
товариства у  1993 роцi.  
Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в таблицi 
нижче: 
 
Лiцензiя Номер Дата 
Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ 641965 25.06.2015 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ 641960 25.06.2015 
Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ 641953 25.06.2015 
Страхування залiзничного транспорту АЕ 641944 25.06.2015 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ 641957 25.06.2015 
Страхування повiтряного транспорту АЕ 641966 25.06.2015 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
 АЕ 641947 25.06.2015 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ 641952 25.06.2015 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ 641946 25.06.2015 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ 641963 25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 641942 25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) АЕ 641951 25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiд-повiдальнiсть 
перевiзника) АЕ 641948 25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 
цiєї статтi) АЕ 641970 25.06.2015 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непога-шення кредиту)
 АЕ 641959 25.06.2015 
Страхування iнвестицiй АЕ 641961 25.06.2015 
Страхування фiнансових ризикiв АЕ 641973 25.06.2015 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АЕ 641945 25.06.2015 
Страхування медичних витрат АЕ 641964 25.06.2015 
Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ641968 25.06.2015 
Медичне страхування АЕ 641954 25.06.2015 
Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету Укра-їни) на випадок iнфiкування 
вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв АЕ 641971
 25.06.2015 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в устано-вах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльсь-кої пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ 641975 25.06.2015 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ 641967 25.06.2015 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ 641943 25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) АЕ 641976 25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за яде-рну шкоду, яка 
може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АЕ 641972 25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небез-пеки, включаючи пожеж 



вибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй 
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ 641949 25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених 
Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" АЕ 641974 25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 
передбачених Законом України "Про нафту i газ" АЕ 641962 25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiза-цiю (видалення) 
небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 
власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 
утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв АЕ 641955 25.06.2015 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АЕ 641958 25.06.2015 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у влас-ностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiя-на третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АЕ 641950 25.06.2015 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування АЕ 641956 25.06.2015 
Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового 
видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ АЕ 641969 25.06.2015 
 
Страхування професiйної вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiд-повiдностi та 
визнаних незалежних органiзацiй за шкоду, яку може бути запо-дiяно третiм особам; 
 25.06.2019 
Страхування судових витрат  11.01.2020 
Страхування життя i здоров'я спецiалiстiв  ветеринарної медицини;  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз 
обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, 
багажу,  поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам; 
  11.01.2020 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає послуги iз 
транспортування та/або зберiгання транспортних засобiв у разi тимчасового затримання 
транспортних засобiв, за шкоду, яка може бути запо-дiяна транспортному засобу при здiйсненнi 
його транспортування та/або збе-рiгання; 
  11.01.2020 
Cтрахування засобiв водного транспорту; 
  11.01.2020 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi iнвестора, в тому числi за шкоду, за-подiяну довкiллю, 
здоров'ю людей, за угодою про розподiл продукцiї, якщо iнше не передбачено такою угодою; 
  11.01.2020 
Cтрахування медичних та iнших працiвникiв державних i комунальних закладiв охорони 
здоров'я та державних наукових установ (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на iнфекцiйнi хвороби, 
пов'язаного з виконанням ними професiйних обов'язкiв в умовах пiдвищеного ризику зараження 
збудниками iнфекцiйних хвороб;  11.01.2020 
Cтрахування об'єктiв космiчної дiяльностi (наземна iнфраструктура), перелiк яких 
затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi; 
  11.01.2020 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв космiчної дiяльностi; 
  11.01.2020 
Cтрахування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), якi є власнiстю України, 



щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiч-ної технiки на космодромi, запуском 
та експлуатацiєю її у космiчному просторi; 
  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної 
технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному просторi; 
  11.01.2020 
Cтрахування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiя-ти шкоду третiм 
особам, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України; 
  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначе-них Кабiнетом 
Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам;  11.01.2020 
Cтрахування тварин (крiм тих, що використовуються у цiлях сiльськогоспо-дарського 
виробництва) на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та 
нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелi-ком тварин, встановленими Кабiнетом 
Мiнiстрiв України;  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi суб'єктiв туристичної дiяльностi за шкоду, запо-дiяну життю чи 
здоров'ю туриста або його майну;  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi 
морського судновласника;  11.01.2020 
Cтрахування лiнiй електропередач та перетворюючого обладнання передава-чiв електроенергiї 
вiд пошкодження внаслiдок впливу стихiйних лих або техно-генних катастроф та вiд 
протиправних дiй третiх осiб;  11.01.2020 
Cтрахування вiдповiдальностi виробникiв (постачальникiв) продукцiї тварин-ного походження, 
ветеринарних препаратiв, субстанцiй за шкоду, заподiяну третiм особам;  11.01.2020 
Cтрахування майна, переданого у концесiю;  11.01.2020 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i 
агрохiмiкатiв;  11.01.2020 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно третiм особам унаслiдок проведення вибухових ро-бiт;  11.01.2020 
Cтрахування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплатоспроможностi та/або банкрутства 
оператора державних лотерей  11.01.2020 
Страхування спортсменiв вищих категорiй;  11.01.2020 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса  24.09.2015 
 
 
 
Примiтка 2 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
 
Заява про вiдповiднiсть 
 
Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 
фiнансо-вої звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку (РМСБО). 
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму кращому знаннi 
розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi 
могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в силу на момент 
пiдготовки цiєї фiнансової звiт-ностi.  
 
Основа облiку 
 



Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Страхова компанiя є 
органiзацi-єю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 
майбутньому. Керiв-ництво та акцiонери мають намiр розвивати дiяльнiсть Компанiї в Українi. 
На думку керiвництва, засто-сування припущення щодо здатностi Страхової компанiї 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний 
рiвень достатностi капiталу та зобов'язання акцiонерiв на-давати пiдтримку Компанiї. 
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi  (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки основних 
засобiв окремих груп, облiк яких ведеться за справедливою вартiстю,  знецiнення фiнансових 
iнструментiв (згiдно МСФЗ (IFRS) 9  "Фiнансовi iнструменти"), та страхових зобов'язань (Згiдно 
МСФЗ 4 "Страховi контракти"). Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у 
ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались 
послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 
Дана  фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах українських 
гривень. 
 
Примiтка 3  Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснює дiяльнiсть 
 
Дiяльнiсть Страхової компанiї здiйснюється на територiї України. У зв'язку з анексiєю 
Автономної респу-блiки Крим, проведенням антитерористичної операцiї на сходi України, 
впровадженням карантинних за-ходiв внаслiдок розповсюдження пандемiї COVID-19,  
полiтична та економiчна ситуацiя в Українi була вкрай нестабiльною у 2019 та 2020 роцi та 
продовжує залишатися непередбаченою у 2021 роцi. Це при-звело також до спаду валового 
внутрiшнього продукту, суттєвої девальвацiя нацiональної валюти по вiдношенню до основних 
валют, нестабiльностi фондового ринку, погiршення лiквiдностi банкiвського сектору, 
збiльшення безробiття.  
Полiтичнi змiни призводять до змiн у законодавчiй, податковiй, регуляторнiй основi дiяльностi 
компанiй в Українi.  
Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та 
ефективностi еконо-мiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйснюватися 
урядом країни. 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв Страхова компанiя не мала нерухомостi та iнших 
активiв, що  розташованi на територiї Автономної республiки Крим та у Луганськiй та 
Донецькiй областях.  
Компанiя постiйно стежить за поточним станом подiй, змiною законодавства i вживає всiх 
необхiдних заходiв з метою пiдтримання сталої дiяльностi Компанiї. Вплив кризи на результати 
дiяльностi та фiнан-совий стан Компанiї не може бути належним чином оцiнений зараз, однак у 
майбутньому вiн може дося-гти суттєвого рiвня. 
 
Примiтка 4 Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової  
полiтики 
 
 Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з 
коригуваннями на по-чаткове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та 
переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що 
облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 
звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, 



поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 
 
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
принципу подальшого безперервного функцiонування 
 
Функцiональна валюта i валюта подання фiнансової звiтностi 
Функцiональною валютою Страхової компанiї є українська гривня i в нiй представлена дана 
комбiнована фiнансова звiтнiсть. 
Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 
31 грудня 
 2019 р., грн.  31 грудня  
2020р., грн. 
1 долар США 23,6862 28,2746 
1 євро 26,422 34,7396 
   
Середнiй за 
 2019 р., грн.  Середнiй за  
2020р., грн. 
1 долар США 25,8456 26,9664 
1 євро 28,9518 30,7989 
 
 
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту компанiї за 
офiцiйним обмiн-ним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових 
рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв 
i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, 
вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за курсами на кiнець року не 
застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн 
обмiнного курсу на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина 
прибутку або збитку вiд змiн справедливої вартостi. 
 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
За винятком дебiторської заборгованостi страхувальникiв, згiдно МСФО (IFRS) 9 Страхова 
компанiя спочатку оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi 
фiнансових активiв, що оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на 
суму витрат за угодою.  
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз 
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, 
що не були б поне-сенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також пода-тки та збори, що стягуються при 
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх ад-мiнiстративних 
витрат чи витрат на зберiгання.  
Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається нижче у вiдповiдних 
роздiлах облiкової полiтики. 
 
Справедлива вартiсть - це ринкова оцiнка, а не оцiнка з урахуванням специфiки суб'єкта 
господарюван-ня. Для деяких активiв та зобов'язань може бути ринкова iнформацiя або ринковi 



операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших активiв та зобов'язань може не бути 
ринкової iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя про якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки 
справедливої вартостi в обох випадках однакова - визначити цiну, за якою вiдбувалася б 
звичайна операцiя продажу активу чи передачi зо-бов'язання мiж учасниками ринку на дату 
оцiнки за нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на дату оцiнки з точки зору учасника 
ринку, який утримує актив або має зобов'язання). 
 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних 
в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках, 
вона визнача-ється з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування 
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується 
iнформацiя з ринкiв, що спостерiга-ються, проте в тих випадках, коли це практично неможливо 
здiйснити, для встановлення справедливої вартостi необхiдна певна частка судження. Судження 
включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. 
Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 
 
Згiдно МСФО (IFRS) 9 фiнансовi iнструменти згодом оцiнюються за справедливою вартiстю 
через при-буток або збиток (ССЧПУ), за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю 
через iнший суку-пний дохiд (ССЧПСД). Класифiкацiя залежить вiд двох критерiїв: бiзнес-
моделi, що використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами; i того, чи 
являються передбаченi договором грошовi потоки по фiнансових iнструментах "виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми 
боргу". 
Пайовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, при-
буток i збиток вiд змiни справедливої вартостi таких iнструментiв не рекласифiкуються в чистий 
прибу-ток або збиток в разi припинення їх визнання. Дана категорiя включає лише iнструменти 
капiталу, якi Страхова компанiя має намiр утримувати в доступному для огляду майбутньому i 
якi Страхова компанiя на власний розсуд класифiкувала таким чином, без права наступного 
скасування, на момент первiсного визнання або переходу на стандарт. Страхова компанiя 
класифiкувала наявнi у неї некотируванi iнстру-менти капiталу в якостi дольових iнструментiв, 
якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 
Пайовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, не 
пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення. 
 
Бiзнес - модель  I  за якою фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (п.4.1.2 
МСФЗ 9) включає грошовi кошти та їх еквiваленти на поточних та депозитних рахунках, 
торгiве-льну дебiторську заборгованiсть. Грошовi потоки (за угодами утримаються до 
погашення) мають бути лише погашенням основної суми у фiксований термiн та отриманням 
вiдсоткiв.   Основна сума - це справедлива вартiсть фiнансового активу при первiсному 
визнаннi. Вiдсотки складаються з компенсацiї за часову вартiсть грошей за основною сумою 
протягом певного перiоду. 
 
Бiзнес - модель  II за якою фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 
сукупний дохiд (п.4.1.2А МСФЗ 9) включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Товариство має намiр 
утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб 
лiквiдностi або в наслiдок вигiдної змiни цiни 
 
Бiзнес -модель  III  за якою фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через  
прибуток чи збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд (п.4.1.4  МСФЗ 9) включає активи, утриманi для торгiвлi 



(цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдноситься на фiнансовий 
результат). 
 
Аналiз того, чи є передбаченi договором грошовi потоки за борговими iнструментам виключно 
платежа-ми за рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв, здiйснювався на основi фактiв i 
обставин, що iснували на момент первiсного визнання цих активiв. 
Порядок облiку фiнансових зобов'язань Страхової компанiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вимагає 
враховувати зобов'язання щодо умовного вiдшкодування як фiнансовi iнструменти, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю, iз визнанням змiн справедливої вартостi в звiтi про 
прибуток або збиток. 
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вбудованi похiднi iнструменти фiнансовi активи класифiкуються 
виходячи з дого-вiрних умов i бiзнес-моделi Страхової компанiї.  
 Знецiнення  
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Страхова компанiя вiдображала оцiночний резерв пiд очiкуванi 
кредитнi збитки за всiма позиками i iншими борговими фiнансовими активами, якi не 
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як рiзниця мiж грошовими потоками, що належать 
Страховiй компанiї вiдповiдно до договору, i всiма грошовими потоками, якi Страхова компанiя 
очiкує отримати. Недоотримання потiм дисконтується за ставкою, яка приблизно дорiвнює 
первiснiй ефективнiй процент-нiй ставцi даного активу. 
Стосовно активiв за договором i дебiторської заборгованостi страхувальникiв Страхова компанiя 
засто-сувала спрощений пiдхiд, передбачений стандартом, i розрахувала очiкуванi кредитнi 
збитки за весь термiн. Страхова компанiя використовувала матрицю оцiночних резервiв, 
спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням 
прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов. 
У разi iнших боргових фiнансових активiв (тобто позик i боргових цiнних паперiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд) при їх первiсному визнаннi 
очiкуванi кредитнi збит-ки розраховуються за 12 мiсяцiв. 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки - 
це частина очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн, що представляє собою очiкуванi 
кредитнi збитки, якi виникають внаслiдок дефо-лтiв за фiнансовим iнструментом, можливих 
протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Однак в разi значно-го збiльшення кредитного ризику за 
фiнансовим iнструментом з моменту первiсного визнання оцiнний резерв пiд збитки оцiнюється 
в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитних збитках за весь термiн. 
У всiх випадках Страхова компанiя вважає, що вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику, 
якщо виплати за договором простроченi бiльш нiж на 30 днiв. 
Страхова компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо платежi за договором 
про-строченi на 90 днiв. Однак в певних випадках Страхова компанiя також може прийти до 
висновку, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя 
вказує на те, що малой-мовiрно, що Страхова компанiя отримає всю суму виплат, що 
залишилися, передбачених за договором. 
Застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 щодо очiкуваних кредитних збиткiв призвело до збiльшення 
оцiноч-них резервiв пiд збитки вiд знецiнення за борговими фiнансовими активами Страхової 
компанiї.  
Проценти, заробленi за цiнними паперами за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнан-совий результат, розраховуються з використанням методу ефективної процентної ставки i 
показуються у прибутку чи збитку за рiк як процентний дохiд. Дивiденди включаються до 
дивiдендного доходу у складi iншого операцiйного доходу в момент встановлення права 
компанiї на одержання виплати дивiдендiв i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi 
iншi елементи змiн справедливої вартостi та прибуток або збиток вiд припинення визнання, 
облiковуються у прибутку чи збитку за рiк як прибуток за вирахуванням збиткiв вiд цiнних 
паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, за перiод, в 



якому вiн виникає. 
 
 
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 
погашен-ня основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-
яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти 
включають амортизацiю вiдстро-чених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких 
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної 
ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi 
нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi 
переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдо-бражаються 
окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 
 
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних 
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна 
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження 
(без урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного 
термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну 
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка 
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою 
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають 
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших 
змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти 
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної 
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є 
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 
 
Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для 
зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без 
урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною 
ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних 
майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi 
потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за 
вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi 
звернення стягнення на предмет застави. 
 
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення 
може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення 
(наприклад, через пi-двищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд 
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається 
у прибутку чи збитку за рiк. 
 
Активи, погашення яких не можливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок 
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за рiк. 
 
Страхова компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи, коли (а) активи погашенi або права на 
отри-мання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) компанiя 
передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про 



передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з 
володiнням активами, або  (ii) компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та 
вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, 
якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив не пов'язанiй сторонi 
без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 
 
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до звiту про 
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми здiйснюється лише тодi, коли iснує юридично 
визначене право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести розрахунок на основi чистої суми 
або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язанням. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi 
можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний 
ризик змiни вар-тостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на рахунках  в 
банках, якi не є обмеженими для використання та всi розмiщення коштiв на депозитних рахункiв 
банкiв з первiсним строком погашен-ня не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, щодо яких iснують 
обмеження стосовно їх використання протягом перiоду, який перевищує три мiсяцi, з моменту 
надання, виключаються з грошових коштiв та їх еквiва-лентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
облiковуються за амортизованою вартiстю. 
 
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 
зменшення корисностi. 
 
Амортизацiя об'єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 
розраховується лi-нiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до 
лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами: 
Види об'єктiв Строк корисного викори-стання (рокiв) 
Споруди некапiтального характеру 20 
Будинки та споруди 30 
Машини та обладнання 5 
Транспортнi засоби 8 
Iнструменти ,прилади, iнвентар (меблi) 4 
Iншi основнi засоби 12 
           Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. 
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв) 
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне 
забезпечення. 2 
Iншi нематерiальнi активи 2 
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi - 
 
              Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку  компанiя отримала б у теперiшнiй 
момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк 
експлуатацiї дано-го активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 
наприкiнцi строку корисного ви-користання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного 
використання переглядаються та, за не-обхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 
 
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. 
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним 
списанням замiненого ком-поненту. 
 



Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення основних 
засобiв, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, 
розраховується вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус 
витрати на продаж або вартостi вико-ристання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. 
Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення 
визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого 
активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiн-ках, що 
використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої варто-
стi за мiнусом витрат на продаж. 
 
Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк (у складi iнших 
операцiйних доходiв або витрат). 
 
Нематерiальнi активи  Компанiї як мають, так i не мають  кiнцевий термiн використання та 
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї на основну дiяльнiсть 
 
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 
понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або 
частина будiвлi, або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або 
лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) з метою отримання орендних 
платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або 
адмiнiстративних цiлей. 
До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод вiд 
зрос-тання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй 
перспективi в процесi дiяльностi; (б) земля, подальше використання якої на цей час не 
визначено; (в) будiвля, що перебуває у власностi компанiї або в розпорядженнi за договором про 
фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про 
оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в 
лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду).  
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною 
вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо 
пов'язанi з її придбанням. 
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Компанiя 
здiйснює  за  первiсною вартiстю  з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд 
зменшення корисностi. 
Необоротнi активи, призначенi для продажу. 
Вiдповiдно облiкової полiтики та згiдно з МСФЗ 5 Компанiя облiковує в бухгалтерському облiку 
об'єкти нерухомого майна, якi утримуються для продажу по найменшiй з оцiнок - за балансовою 
вартiстю або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. 
 
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог 
законо-давства України iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або 
фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. Витрати/(доходи) з податку на прибуток 
включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у прибутку чи 
збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу 
або безпосередньо у складi капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також 
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або 
безпосередньо у складi капiталу 



 
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 
вiдш-кодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi 
перiоди. Оподатко-вуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо 
фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi 
податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших 
операцiйних витрат. 
Згiдно з прийнятими змiнами до Податкового кодексу України з 01.01.2015 року вводиться 
змiшана сис-тема оподаткування, а саме оподаткування доходу страховика за ставками  3% в 
залежностi вiд виду страхування, а також оподаткування податком на прибуток за ставкою 18% 
на загальних пiдставах.  
 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 
пе-ренесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 
активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно 
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, 
яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 
прибуток. Активи та зобов'язання з вiд-строченого оподаткування визначаються iз 
використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю 
станом на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi 
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi пода-тковi активи по 
тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збит-ки 
вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного 
прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 
 
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi позицiї 
Страхової компанiї на кожну звiтну дату. Зобов'язання, що вiдображаються щодо податку на 
прибуток, визначаються керiв-ництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться 
вiдстояти у випадку виникнення прете-нзiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується 
виходячи з тлумачення Страховою компанiєю податкового законодавства, яке є чинним або 
фактично набуло чинностi на звiтну дату, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших 
органiв з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов'язанi 
з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiв-ництвом витрат, 
необхiдних для врегулювання зобов'язання на звiтну дату. 
 
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi з 
емiсi-єю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за 
вирахуванням подат-кiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над 
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд. 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, внески до 
державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi 
вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в 
якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками  компанiї.  Страхова компанiя не має 
юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по 
державнiй системi соцiального  страхування. 
 
Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя 
 
Страхова компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або 



фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв.  Страховi є контрактами, якi передають суттєвий 
страховий ризик. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик.  В якостi 
загальної полiтики Страхова компанiя визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по 
виплатi вiдшкодування у разi настання страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує 
суму вiдшкодування, що пiдлягає виплатi у разi, якщо страхо-вий випадок не вiдбудеться. 
 
Iнвестицiйними контрактами є  договори, якi передають фiнансовi ризики без значного 
страхового ризи-ку. 
 
Страховi контракти 
 
Визнання та оцiнка 
 
Страховi контракти  класифiкуються у чотири основнi категорiї, в залежностi вiд  тривалостi 
ризику i чи є умови фiксованi. Питома вага у портфелi Компанiї короткостроковi договори 
страхування. Прiоритетними напрямами страхування Компанiї є страхування наземного 
транспорту, страхування майна, медичне страхування та страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземних транспортних засобiв за внутрiшнiми договорами. 
 
(А) розрахунок резервiв за страховими контрактами 
Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування : 
а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень стра-
хових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi 
не мину-ли на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату 
обчислюється в та-кому порядку: 
- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв -   
. Розмiр резерву незароблених премiй, який розраховується методом "коефiцiєнта збитковостi" 
як сумарний розмiр добуткiв незаробленої страхової премiї за кожним договором, що дiє на дату 
розрахунку, на суму коефiцiєнта збитковостi i коефiцiєнта аквiзицiйних та адмiнiстративних 
витрат для такого виду страхування за такою формулою: 
N 
РНП КЗ  ? (КЗ ? Квитрат) * ?НЗПi 
i?1 
 
де N - кiлькiсть договорiв, що дiють на дату розрахунку з виду страхування, щодо якого 
здiйсню-ється розрахунок резерву. 
 
При обчисленнi Квитрат за видом страхування Товариство враховує такi самi типи аквiзицiйних 
витрат, що й при розрахунку розмiру вiдстрочених аквiзицiйних витрат на кiнець 
розрахункового перiоду. 
 
При обчисленнi К витрат  та КЗ здiйснюється округлення у бiк збiльшення округлення. 
- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного - методом ?.  
б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у 
звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за 
попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на 
врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного 
перiоду. 
в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується  iз застосуванням математично-
статистичного методу   фiксованого вiдсотка; 
Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi здiйс-



нюється за видом страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 
  Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за  видами страхування. 
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного 
звi-тного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними.  
 Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення 
ба-лансової вартостi страхового зобов'язання  на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.  
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiд-
повiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є 
неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу 
необхiдно повнiстю визна-вати у звiтi про прибутки та збитки. 
 
Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi  тiльки, коли воно погашене, 
тобто коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або  термiн його дiї 
закiнчився.  
 
 
Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення доходiв 
по мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по компенсацiї власникам 
контракту або третiм особам постраждалих вiд власникiв контракту. Вони включають в себе 
прямi i непрямi витрати на врегу-лювання збиткiв i випливають з подiй, якi сталися до кiнця 
звiтного перiоду. Страхова компанiя не ви-ключає своєї вiдповiдальностi за неоплаченими 
вимогами iншими, нiж вимогами по втратi працездатно-стi. Зобов'язання за невиплаченими 
вимогами оцiнюються з використанням припущень по конкретним випадкам, заявлених до 
Страхової компанiї. 
 
(Б) Контракти з перестрахування 
 
Контрактами, укладеними Страховою компанiєю з перестраховиками, по яким Страховiй 
компанiї ком-пенсуються збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними Страховою 
компанiєю, i якi вiдповi-дають вимогам класифiкацiї для договорiв страхування визнаються як 
договори перестрахування. Конт-ракти, якi не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї 
визнаються як фiнансовi активи. Договори страху-вання, укладенi Страховою компанiєю 
вiдповiдно до якого iншою стороною договору є iнший страховик (внутрiшнє перестрахування) 
включаються до договорiв страхування. 
 
Виплати, на якi Страхова компанiя має право вiдповiдно до договорiв перестрахування 
визнаються ак-тивами перестрахування. Цi активи складаються з короткострокових вимог до 
перестраховикiв, а також довгострокової дебiторської заборгованостi, якi залежать вiд 
очiкуваних вимог та винагород, що випли-вають з пов'язаних перестрахованих договорiв 
страхування. Суми, що вiдшкодовуються перестрахови-ками або виннi перестраховикам 
оцiнюються послiдовно iз визначенням сум, пов'язаних з перестрахо-ваними договорами 
страхування i вiдповiдно до умов кожного договору перестрахування. Зобов'язання за 
перестрахуванням - це насамперед кредиторська заборгованiсть за премiями за договорами 
перестрахування , яка визнається як витрати у перiодi нарахування. 
 
Страхова компанiя оцiнює свої активи перестрахування на знецiнення на щоквартальнiй основi. 
Якщо iснують об'єктивнi докази того, що активи перестрахування знецiненi, Страхова компанiя 
зменшує бала-нсову вартiсть активiв перестрахування до суми очiкуваного вiдшкодування i 
визнає збиток вiд знецi-нення у звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi 
свiдчення того, що активи пере-страхування знецiненi, використовуючи тi ж процедури, що 
прийнятi для фiнансових активiв вiдображе-них за амортизованою вартiстю. Збиток вiд 



знецiнення розраховується за тим же методом, що викорис-товується для фiнансових активiв. 
 
(В) дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування 
 
Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi платежi 
належать до сплатi. Вони включають в себе суми, належнi вiд агентiв, брокерiв та власникiв 
договорiв страхування та належнi до сплати таким контрагентам. 
 
Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю є 
знецiне-ною, Страхова компанiя зменшує балансову вартiсть такої заборгованостi, i вiдповiдно 
визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi  
докази того, що страхова дебiторська заборгованiсть є знецiненою, використовуючи той же 
процес, прийнятий для кредитiв  та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення 
розраховується за тим же способом, що використовуються для цих фiнансових активiв. 
 
(Г) Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу 
 
Деякi страховi контракти дозволяють Страховiй компанiї продати майно (як правило, 
пошкоджене), яке отримане при врегулюваннi вимог (наприклад, врятоване майно). Страхова 
компанiя також може мати право подавати претензiї третiм особам для оплати частини або всiх 
видаткiв (наприклад, право регре-су). 
 
Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi 
зменшення суми зобов'язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  в iнших 
активах, якщо зобов'я-зання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в сумi, яка може бути 
обгрунтовано повернута в результатi вiдчуження майна. 
 
Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi зобов'язань 
за стра-ховими вимогами i визнаються в iнших активах, якщо зобов'язання погашено. 
Зменшення зобов'язань  
визнається в оцiночнiй сумi вiдшкодування, яке може бути отримане а результатi дiй проти 
винної тре-тьої особи. 
 
 
Основнi облiковi оцiнки та припущення 
 
Складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування 
су-джень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 
суми акти-вiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Фактичнi результати 
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та покладенi i їх основу припущення постiйно 
переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони 
вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх 
перiодiв. 
 
Страхова компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i 
зобов'язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. 
Оцiнки та припущення постiй-но переглядаються i базуються на попередньому досвiдi 
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 
вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин 
А) Остаточнi зобов'язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування 
Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбiльш 



важли-вою бухгалтерською оцiнкою Страхової компанiї. Iснує декiлька причин невизначеностi, 
якi необхiдно враховувати при оцiнцi зобов'язань, по яким Страхова компанiя в кiнцевому 
випадку буде здiйснювати виплатити за такими вимогами. 
Страховi резерви - основнi припущення стосуються невизначеностi, пов'язаної з сумами резервiв 
за страховими договорами. У вiдношеннi резервiв за договорами страхування оцiнки повиннi 
здiйснюватися як для передбачуваної остаточної суми заявлених, але не врегульованих збиткiв 
на звiтну дату ("РЗНУ"), так i для передбачуваної остаточної суми збиткiв, що сталися, але не 
заявленi на звiтну дату ("РПНУ" ). Може знадобитися значний перiод часу, перш нiж можна 
буде з упевненiстю встановити остаточну суму страхових збиткiв, а для певних видiв полiсiв 
РПНУ становлять бiльшу час-тину зобов'язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан. 
Основне припущення, що лежить в основi методик, використовуваних Компанiєю, полягає в 
тому, що минулий досвiд Компанiї з врегулювання страхових збиткiв використовується для 
прогнозування май-бутнiх страхових претензiй i, вiдповiдно, остаточних страхових збиткiв. По 
сутi, такi методики екстрапо-люють суму врегулювання сплачених i понесених збиткiв, середнi 
витрати за одною вимогою i кiлькiсть претензiй на основi спостережень за попереднi роки i 
передбачуваних коефiцiєнтiв збиткiв. Попереднiй досвiд страхових виплат, головним чином, 
аналiзується за видами страхової дiяльностi. Великi страховi вимоги зазвичай врегульовуються 
окремо, як шляхом резервування за номiнальною вартiстю оцiнок, зроблених експертами з 
оцiнки збиткiв, так i окремим прогнозуванням з метою вiдображення їх майбутнього розвитку. У 
бiльшостi випадкiв не iснує чiтко визначених припущень щодо майбутнього зростання сум 
вимог або коефiцiєнтiв збиткiв. Замiсть цього, використовуються припущення, заснованi на 
даних врегулювання претензiй в минулому, на яких базуються прогнози. Також, 
використовується додаткове якiсне судження для оцiнки меж, до яких минулi тенденцiї можна 
використовувати в майбутньому для того, щоб визначати передбачувану остаточну суму 
збиткiв, що представляють собою ймовiрний результат з ряду можливих результатiв, беручи до 
уваги всi невизначенi моменти. 
Оцiнка остаточної вартостi вимог за випадками по медичному страхуваннi є складним процесом 
i не може бути зроблена за допомогою звичайних актуарних методiв. Iстотними факторами, якi 
впливають на напрямки процесу оцiнки резервiв є збiльшення рiвня захворюваностi, якi 
розширили обсяг i покрит-тя, що були визначенi в договорах страхування, випущенi Страховою 
компанiєю. малоймовiрно, що будь-якi чiткi  напрямки з'являться в методах розрахункiв  
компенсацiй в найближчому майбутньому. Через цю невизначенiсть, не є можливим визначити 
майбутнiй розвиток вимог по страховим виплатам з тим же ступенем надiйностi, як за iншими 
видами вимог. 
Страхова компанiя вважає, що зобов'язання по вимогам розраховане станом на кiнець року є 
адекват-ним.  
Б) Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, визнаних 
в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi котирувань на активних ринках, 
вона визнача-ється з використанням моделей оцiнки, включаючи модель дисконтування 
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується 
iнформацiя з ринкiв, що спостерiга-ються, проте в тих випадках, коли це практично неможливо 
здiйснити, для встановлення справедливої вартостi необхiдна певна частка судження. Судження 
включають облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. 
Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.  
В) Резерви пiд знецiнення активiв  
 
На дату первiсного визнання та на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює всi борговi фiнансовi 
активи, крiм тих, що вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, що облiковуються за 
справедливою вартiстю з вiдо-браженням переоцiнки у складi прибутку/збитку з урахуванням 



знецiнення за моделлю очiкуваних кре-дитних збиткiв. Суттєвi судження керiвництва 
враховують критерiї етапiв знецiнення, коефiцiєнтiв знецi-нення для торгової дебiторської 
заборгованостi та дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом, рiвня очiкування 
неотримуваних контрактних грошових потокiв у порiвняннi з первiсно очiкуваними та строки 
отримання очiкуваних грошових потокiв. 
Г) Депозити в банках, грошi та їх еквiваленти 
 
Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, 
нестача лiквi-дних коштiв у банкiвському секторi разом iз фiнансовими труднощами 
українських банкiв призводять до суттєвої невизначенностi оцiнок щодо можливостi 
вiдшкодування депозитiв в банках, грошей та грошо-вих еквiвалентiв.  
 
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв, грошей та еквiвалентiв, 
визначаючи ймовiрнiсть їх вiдшкодування на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що 
беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги та iсторiю 
спiвробiтництва з ним. 
 
Страхова компанiя не здiйснювала коригування статутного капiталу, що був сформований у 
перiод гiпе-рiнфляцiї в Українi внаслiдок недоцiльностi такого перерахунку, що призведе до 
невiдповiдностi розмiру статутного капiталу даним статуту. 
 
Д)Питання представлення 
 
(i) Компанiя додатково повинна представити свiй баланс (Звiт про фiнансовий стан) за формами 
ви-значеними  Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 
вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
07.02.2013 №73. 
Цей формат вимагає, щоб: загальна сума страхових резервiв, частина яких мiстить поточнi зо-
бов'язання, групувалась разом з довгостроковими  зобов'язаннями; та презентовала баланс (звiт 
про фiнансовий стан) з розподiлом на поточнi та непоточнi активи/зобов'язання. Такий пiдхiд не 
вiдповiдає загальноприйнятому за МСФЗ пiдходу представлення звiту про фiнансовий стан для 
фiнансових уста-нов, для яких бiльш прийнятним є представлення звiту про фiнансовий стан у 
порядку лiквiдностi. 
 
(ii) Визнання доходу за страховими контрактами  
Премiї 
Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування являє собою премiї, 
визнанi на валовiй основi вiдповiдно до умов договорiв. Зароблена частка отриманих премiй 
визнається у складi доходу. Заробленi премiї визнаються вiд дати переходу ризику, протягом 
перiоду покриття збиткiв, з урахування характеру ризикiв, передбачених договорами. Премiї за 
укладеними договорами вихiдного перестрахування визнаються як витрати з урахуванням 
характеру отриманих послуг з перестрахування.  
Дострокове припинення дiї страхових полiсiв  
Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена Компанiєю, якщо iснують об'єктивнi 
ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 
Таким чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, 
умовами яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. Валова сума 
страхових премiй вiдображається за вирахуванням повернених премiй достроково припинених 
полiсiв страхування.  
(iii) Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними позовами 
Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними позовами включає суми, отриманi вiд 



сторiн, якi спричинили страховi випадки, якщо це передбачено умовами договору страхування 
для даного виду страхування. При добровiльному страхуваннi це вiдбувається тодi, коли 
сторона, що спричинила стра-ховий випадок, несе вiдповiдальнiсть за цивiльним судочинством, 
а при обов'язковому страхуваннi ци-вiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
автотранспортних засобiв - у випадках, передбачених зако-нодавством. Пiсля врегулювання 
збитку Компанiя оцiнює доцiльнiсть стягнення збиткiв зi сторони, що спричинила страховий 
випадок, враховуючи можливий результат розгляду справи та спiввiдношення витрат i вигiд у 
зв'язку з ним. Якщо боржник не визнає збиток або не вiдповiдає на вимогу про його 
вiдшкодування, приймається рiшення або подати позовну вимогу до суду, або вiдмовитися вiд 
права вимоги про вiдшкодування. Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними 
позовами визнається при придбаннi та на звiтну дату  як дебiторська заборгованiсть у звiтi про 
фiнансовий стан i як зменшення понесених збиткiв у звiтi про сукупний дохiд. Сума 
дебiторської заборгованостi з вiдшкодувань за регресними позовами розраховується, виходячи з 
ймовiрностi  її вiдшкодування, iсторичного досвiду роботи Компанiї з аналогiчними справами та 
природи страхового класу. 
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень, якi вперше засто-
сованi Компанiєю. 
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi за 2020 рiк , вiдповiдає 
полiтицi, яка за-стосовувалася при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019р. за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 
сiчня 2020 р. 
Компанiя не застосовувала достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi 
були ви-пущенi, але ще не вступили в силу. 
 
З 01.01.2020 вступили в силу наступнi новi стандарти та поправки: 
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 - Реформа базової процентної ставки 
Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 - "Визначення суттєвостi" 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi 
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 
МСФЗ 17 "Страховi контракти" (запроваджується не ранiше 2023 року) 
МСФЗ 17 встановлює принципи визнання, оцiнки та подання страхових контрактiв, замiнюючи 
при цьому МСФЗ 4 Страховi контракти. 
МСФЗ 17 окреслює загальну модель модифiковану для страхових контрактiв з прямою участю, 
описану як пiдхiд з перемiнною оплатою. Загальну модель можна спрощувати за умови 
вiдповiдностi деяким критерiям через оцiнювання зобов'язання на решту перiоду покриття з 
використанням розподiлу стра-хової премiї. 
Загальна модель використовує поточнi припущення для оцiнки суми, часу та невизначеностi 
майбутнiх грошових потокiв, а також вимiрює вартiсть такої невизначеностi. Вона також 
враховує ринкову ставку вiдсотка та вплив опцiй власникiв полiсiв та гарантiй. Страхова 
компанiя наразi оцiнює як впровадження даного стандарту вплине на змiну показникiв та 
представлення фiнансової звiтностi  
Далi наведено стандарти, вплив яких на Страхову компанiю оцiнюється як незначний або 
мiнiмальний. 
МСФЗ 10 та МСБО 28 (змiни) "Продаж або внесок активiв iнвестором в асоцiйовану компанiю 
або спi-льне пiдприємство" (запроваджується з 2021 року) 
Змiни до МСФЗ 10 та МСБО 28 стосуються ситуацiй, коли iснує продаж або внесок активiв 
iнвестором в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство. Так, змiни говорять, що прибуток 
чи збитки внаслiдок втрати контролю над дочiрньою компанiєю внаслiдок операцiї з 
асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, де облiк ведеться за методом участi в 
капiталi, визнається в складi прибуткiв чи збиткiв материнської компанiї лише в тiй мiрi, яка не 



стосується непов'язаних з цим iнтересiв iнвестора в асоцi-йованiй компанiї чи спiльному 
пiдприємствi. Аналогiчно цьому, прибутки та збитки внаслiдок переоцiнки iнвестицiй в екс-
дочiрнiй компанiї (яка стала асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, облiк якої 
ведеться за методом участi в капiталi) до справедливої вартостi визнаються в складi прибуткiв 
чи збиткiв материнської компанiї лише в тiй мiрi, яка не стосується непов'язаних з цим iнтересiв 
iнвестора в новiй асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 
МСФЗ 3 "Визначення бiзнесу" (запроваджується з 2022 року та застосовується перспективно) 
Змiни уточнюють, що, хоча бiзнес зазвичай має вихiд якоїсь продукцiї, це не є необхiдним для 
того, щоб сукупнiсть видiв дiяльностi та активи квалiфiкувались як бiзнес. Для того, щоб 
вважатись бiзнесом, дiяльнiсть та активи повиннi включати, як мiнiмум, вхiд чогось та 
матерiальний процес, що разом створюють можливiсть створення вихiдної продукцiї. 
Наводяться додатковi поради для визначення, чи було створено матерiальний процес. 
Змiни також впроваджують як опцiю тест концентрацiї, який дозволяє виконати спрощену 
оцiнку, чи є  сукупнiсть видiв дiяльностi та активи бiзнесом, чи нi. За цим опцiонним тестом 
концентрацiї, створена  сукупнiсть видiв дiяльностi та активи не вважаються бiзнесом, якщо 
майже вся справедлива вартiсть валових активiв є сконцентрованою в одному активi, якiй можна 
iдентифiкувати, або групi аналогiчних активiв. 
Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" (запроваджується з 2023 року та 
застосовується рет-роспективно) 
Уточнена класифiкацiя поточних та непоточних зобов'язань. До внесення змiн суб'єкт 
господарювання для  класифiкацiї зобов'язання, як поточного повинен був не мати безумовного 
права вiдстрочити його погашення протягом як мiнiмум 12 мiсяцiв. Змiнами роз'яснено 
наступне: 
- Що мається на увазi пiд правом вiдстрочити врегулювання зобов'язань; 
- Право вiдстрочити врегулювання зобов'язань має iснувати на кiнець перiоду; 
- На класифiкацiю зобов'язань не впливає ймовiрнiсть того, чи органiзацiя скористається 
своїм правом вiдстрочити виконання зобов'язань; 
- Умови зобов'язання не будуть впливати на його класифiкацiю, тiльки якщо похiдний 
iнструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собi є пайовим iнструментом. 
Змiна до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" (запроваджується з 
2022 року та має модифiкований пiдхiд у застосуваннi) 
Доповнення стосуються визначення якi саме витрати враховуються при розрахунку того, чи є 
контракт обтяжливим. А саме, витрати є додатковими витратами на виконання даного договору, 
та розподiлени-ми витратами, що безпосередньо пов'язанi з виконанням договору. Загальнi та 
адмiнiстративнi витрати не пов'язанi безпосередньо з договором, крiм випадкiв, коли вони явним 
чином пiдлягають вiдшкоду-ванню контрагентом. 
Доповнення до МСБО 16 "Основнi засоби" (запроваджується з 2022 року та застосовується 
ретроспек-тивно) 
Доповнення забороняють зменшувати вартiсть основних засобiв на вартiсть побiчної продукцiї, 
що була отримана при пiдготовцi основних засобiв до експлуатацiї. Замiсть цього, надходження 
вiд продажу та-кої продукцiї та вартiсть її виробництва мають бути визнанi в прибутку/збитку. 
Доповнення до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiйна винагорода при проведеннi тесту у 
10% при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань (запроваджується за 2022 року, 
застосовується до зо-бов'язань, що були модифiкованi пiсля цiєї дати). 
До сум комiсiйної винагороди, якi враховуються при оцiнцi того, чи є умови нового зобов'язання 
такими, що суттєво вiдрiзняються вiд умов первiсного зобов'язання, враховуються тiльки тi 
комiсiйнi, якi були виплаченi або отриманi мiж визначеним кредитором та позичальником, в 
тому числi вiд iменi iншої сто-рони. 
Доповнення до МСБО 41 "Сiльське господарство" (запроваджується з 2022 року та 
застосовується пе-рспективно) 
Пiд час оцiнки справедливої вартостi активiв, що вiдносяться до сфери застосування даного 



стандарту, не враховуються грошовi потоки, що пов'язанi з оподаткуванням. 
 
Примiтка 5 Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 
Страхова компанiя укладає контракти, що передають страховi  ризики або фiнансовi ризики або 
обидва. У цьому роздiлi узагальнює цi ризики та пiдходи, якими Страхова компанiя управляє 
ними. 
Страховi ризики 
А) ризик будь-якого договору страхування - це можливiсть того, що страховий випадок 
вiдбудеться та  невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик 
є випадковим i тому непередбачуваним. 
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до цiноутворення i 
ство-рення резервiв, основним ризиком, з яким Страхова компанiя стикається по договорам 
страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати вiдшкодування перевищать балансову 
вартiсть страхових зобов'я-зань. Це може статися тому, що частота i тяжкiсть вимог i 
вiдшкодувань є бiльшими, нiж передбачалося. Страховi випадки є випадковими, i фактична 
кiлькiсть i сума претензiї та вiдшкодувань будуть змiнюватися з року в рiк в порiвняннi з рiвнем, 
встановленим з використанням статистичних методiв. 
Досвiд показує, що чим бiльше портфель аналогiчних договорiв страхування, тим меншою буде 
вiднос-на мiнливiсть очiкуваних результатiв. Крiм того, на бiльш диверсифiкований портфель 
менш iмовiрно буде  впливати змiни в будь-якiй структурнiй частинi портфеля. Страхова 
компанiя розробила свою стратегiю страхового андерайтингу для диверсифiкацiї прийнятих 
видiв страхових ризикiв i, щоб домог-тися всерединi кожної з цих категорiй досить великої 
сукупностi ризикiв для зниження варiабельностi очiкуваного результату. 
Фактори, якi посилюють страховий ризик включають в себе вiдсутнiсть диверсифiкацiї ризикiв з 
точки зору типу та суми ризикiв, географiчного мiсцерозташування i типу промисловостi. 
 (А) Частота i тяжкiсть вимог 
На частоту i тяжкiсть вимог може вплинути декiлька чинникiв. Найбiльш значимими для 
страхування майна є чисельнiсть та частота пошкоджень майна, якi можуть бути зумовленi 
зовнiшнiми факторами (дорожньо-транспортнi пригоди, руйнiвнi явища), для медичного 
страхування- частота та тяжкiсть за-хворювань. Оцiнка iнфляцiї також є важливим чинником у 
зв'язку з тривалим перiодом часу , який за-звичай необхiдних для врегулювання цих справ. 
Стратегiя андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре диверсифiкований з 
точки зору типу та суми ризикiв, типу промисловостi та географiчного розташування. 
Лiмiти андерайтингу встановлюються в цiлях дотримання вiдповiдних критерiїв вiдбору ризикiв. 
Напри-клад, Страхова компанiя має право не продовжувати окремi полiси, може накласти 
франшизу i має пра-во вiдмовитися вiд оплати шахрайських претензiй. частини або всiх видаткiв 
(наприклад, регрес).    Будь-який договiр, по якому Страхова компанiя має зобов'язання для 
покриття ризикiв понад визначену внутрiшнiми положеннями величину потребує схваленню 
головним офiсом. 
Концентрацiя страхового ризику до i пiсля перестрахування залежно вiд типу страхування вiд 
нещасних випадкiв ризику, прийнятого наводиться нижче, з посиланням на балансову вартiсть 
страхових зобов'я-зань (брутто i нетто перестрахування), що виникають з договорiв страхування 
за видами страхування 
Нижче наведена таблиця, що показує рiвень концентрацiї страхових резервiв Компанiї за 
страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї станом на 31.12.2019 р. 
 Валовi резерви незароблених пре-мiй на кiнець звiт-ного перiоду Частка пере-
страховика у резервах неза-роблених пре-мiй Чистi страховi резерви  неза-роблених премiй 
Страхування вiд нещасних випадкiв 3 988 19 3 969 
Медичне страхування (безперервне страху-вання здоров'я) 30 266   30 266 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 106  1 106 
Страхування залiзничного транспорту 610  610 



Страхування наземного транспорту (крiм залi-зничного) 25 490 174 25 316 
Страхування повiтряного транспорту 18  18 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспо-рту)
 13 1 12 
Страхування вантажiв та багажу (вантажоба-гажу) 906 40 866 
Страхування майна  15 837 640 15 197 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi влас-никiв наземного транспорту (включаючи вiдпо-
вiдальнiсть перевiзника) 4 241 1 4 240 
    
    
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiт-ряного транспорту (включаючи вiдповiдаль-нiсть 
перевiзника) 19   19 
Страхування вiдповiдальностi власникiв вод-ного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 16  16 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 5 477   5 477 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiда-льностi позичальника за непогашення кредиту)
 10  10 
Страхування фiнансових ризикiв 1   1 
Страхування медичних витрат 4 328   4 328 
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 593 125  468 
 
Особисте страхування медичних i фармацев-тичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкуван-ня 
вiрусом iмунодефiциту людини при вико-наннi ними службових обов'язкiв 6  6 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiза-цiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i чле-нiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 6 576  6 576 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 2 066   2 066 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 1 180  425 755 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi влас-никiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) 159 170 2 602 156 568 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi су-б'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'є-ктах пiдвищеної небезпеки, включаючи поже-
жовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, госпо-дарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 2 558  2 558 
Страхування майнових ризикiв при промисло-вiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 
передбачених Законом України "Про нафту i газ" 357   357 
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видален-ня) 
небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю лю-дини, 
власностi та навколишньому природно-му середовищу пiд час транскордонного пере-везення та 
утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв 16   16 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв пере-везення небезпечних вантажiв на випадок на-
стання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 381  6 375 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi гро-мадян України, що мають у власностi чи iншо-му 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи викорис-тання цiєї зброї 409  409 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв ви-падкового знищення, випадкового пошкоджен-ня 
або псування 405 28 377 
Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промис-
лового видобування та використання газу (ме-тану) вугiльних родовищ 1  1 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдаль-ностi приватного нотарiуса 152  152 



Усього  266 196 
 4 061 
 262 135 
 
    
Станом на 31.12.2020р.:    
 
 Валовi резерви незароблених пре-мiй на кiнець звiт-ного перiоду Частка пере-
страховика у резервах неза-роблених пре-мiй Чистi страховi резерви  неза-роблених премiй 
Страхування вiд нещасних випадкiв 6664 7 6657 
Медичне страхування (безперервне страху-вання здоров'я) 33326   33326 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 824  824 
Страхування залiзничного транспорту 737 6 731 
Страхування наземного транспорту (крiм залi-зничного) 36392 165 36227 
Страхування повiтряного транспорту 24  24 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспо-рту)
 156 31 125 
Страхування вантажiв та багажу (вантажоба-гажу) 524 6 518 
Страхування майна  16144 700 15444 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi влас-никiв наземного транспорту (включаючи вiдпо-
вiдальнiсть перевiзника) 7309 8 7301 
    
    
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiт-ряного транспорту (включаючи вiдповiдаль-нiсть 
перевiзника)     
Страхування вiдповiдальностi власникiв вод-ного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 97 80 17 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 5460  252 5208 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiда-льностi позичальника за непогашення кредиту)
 10  10 
Страхування фiнансових ризикiв     
Страхування медичних витрат 1539   1539 
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 338 7  331 
Особисте страхування медичних i фармацев-тичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкуван-ня 
вiрусом iмунодефiциту людини при вико-наннi ними службових обов'язкiв 3  3 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiза-цiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i чле-нiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 6429  6429 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1288   1288 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 1523  218 1305 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi влас-никiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами)  
151679 
 1257 150422 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi опе-ратора ядерної установки за ядерну шкоду 
внаслiдок ядерного iнциденту 
 10  10 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi су-б'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'є-ктах пiдвищеної небезпеки, включаючи поже-
жовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, госпо-дарська дiяльнiсть на яких може призвести до 



аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 2526  2526 
Страхування майнових ризикiв при промисло-вiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 
передбачених Законом України "Про нафту i газ" 357   357 
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видален-ня) 
небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю лю-дини, 
власностi та навколишньому природно-му середовищу пiд час транскордонного пере-везення та 
утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв 23   23 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв пере-везення небезпечних вантажiв на випадок на-
стання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 441  11 430 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi гро-мадян України, що мають у власностi чи iншо-му 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи викорис-тання цiєї зброї 502  502 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв ви-падкового знищення, випадкового пошкоджен-ня 
або псування 551 32 519 
Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промис-
лового видобування та використання газу (ме-тану) вугiльних родовищ 3  3 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдаль-ностi приватного нотарiуса 200  200 
Усього  275079  
2780 272299 
 
Оскiльки страхова компанiя здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, вiдносна 
географiчна кон-центрацiя ризикiв є стабiльною. 
 (Б) Джерела невизначеностi при оцiнцi майбутнiх виплат 
 
Вимоги за договорами по  страхуванню пiдлягають виплатi у разi настання страхового випадку. 
Страхо-ва компанiя несе вiдповiдальнiсть за всi страховi випадки, що вiдбулися протягом 
термiну дiї договору, навiть якщо збиток виявили пiсля закiнчення термiну дiї договору. Є 
кiлька змiнних, якi впливають на суму i термiни потокiв грошових коштiв вiд цих контрактiв. 
Вiдшкодування, що виплачується за цими контрактами, є грошовою винагородою, що надається 
за шкоду, завдану майну страхувальника або для покриття цивiльної вiдповiдальностi 
страхувальника  або представникiв громадськостi (для покриття цивiльної вiдповiдальностi). 
Такi винагороди є одноразовими виплатами, якi розраховуються як теперiшня вартiсть 
фактичних витрат на врегулювання збиткiв, якi понесенi в результатi страхового  випадку. 
 
Орiєнтовна вартiсть вимог включає в себе прямi витрати, якi будуть понесенi при врегулюваннi 
претен-зiй, за мiнусом очiкуваної суми за регресом та iнших покриттiв. Страхова компанiя 
приймає всi розумнi заходи, щоб переконатися, що вона має вiдповiдну iнформацiю про заявленi 
вимоги. Зобов'язання  за цими контрактами включають забезпечення на вимоги, що вiдбулися та 
не виплаченi, та забезпечення за ризиками, що залишилися на кiнець звiтного перiоду. Сума 
вимог за договорами  страхуванням тран-спорту особливо чутлива до рiвня виплат за зимовий 
перiод.  Виплати за випадками iншого страхування не мають залежностi вiд зовнiшнiх факторiв 
окрiм зумовлених випадковiстю настання страхової подiї. 
При оцiнцi зобов'язань по витратам за заявленими збитками, якi ще не виплаченi, Страхова 
компанiя розглядає будь-яку iнформацiю, доступну вiд оцiнникiв збиткiв i iнформацiю про суму 
врегулювання вимог зi схожими характеристиками в попереднi перiоди. Суттєвi вимоги 
оцiнюються в кожному конкрет-ному випадку на iндивiдуальнiй основi або прогнозуються 
окремо, щоб врахувати можливий руйнiвний ефект вiд їх розвитку i поширення на iншу частину 
портфеля.  
 
 (В) Методи оцiнки адекватностi страхових зобов'язань 
Ризики, пов'язанi з договорами страхування складнi i залежать вiд ряду змiнних, якi 



ускладнюють кiлькi-сний аналiз чутливостi.  
Страхова компанiя використовує кiлька статистичних методiв для включення рiзних припущень 
для оцi-нки остаточної вартостi страхових вимог. Два методи, якi найбiльш часто 
використовуються, є ланцюго-вий метод i метод Борнхуеттера-Фергюсона. 
Ланцюговий метод може бути застосований до премiй, сплачених вимог або вимог, що понесенi 
(напри-клад, оплаченi вимоги плюс оцiнки за фактичними обставинами). Основний пiдхiд 
передбачає аналiз iсторичних факторiв розвитку вимог i вибiр оцiнних факторiв розвитку на 
основi цiєї iсторичної iнформа-цiї. Вибранi фактори розвитку потiм застосовуються до 
кумулятивних даних за вимогами для кожного року виникнення вимог, якщо такi данi ще не 
повнiстю розкривають iнформацiю, щоб визначити оцiночну кiнцеву вартiсть вимог за кожен рiк 
виникнення вимог. 
Ланцюговий метод є найбiльш придатними для тих рокiв виникнення страхових випадкiв та 
класiв бiзне-су, якi досягли вiдносно стабiльною моделi розвитку. Ланцюговий метод менш 
придатний в тих випад-ках, в яких страховик не має розвиненої iсторiї вимог на кожен вид 
бiзнесу. 
Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбiнацiю орiєнтовних або ринкових оцiнок та 
оцiнок, що базуються на досвiдi вимог. Першi з них заснованi на розмiрi зобов'язань, таких як за 
премiями, останнi базуються  на оплачених або понесених вимогах на сьогоднiшнiй день. Цi двi 
оцiнки об'єднують-ся за допомогою формули, яка надає бiльше ваги оцiнкам, що базуються на 
досвiдi минулого. Цей ме-тод був використаний в ситуацiях, в яких досвiд  розвитку вимог  не 
був доступний для прогнозу (останнi роки страхових випадкiв або новi види бiзнесу). 
Вибiр окремих результатiв по кожному року страхових випадкiв кожного виду бiзнесу залежить 
вiд оцiн-ки пiдходiв, що були найбiльш придатними для огляду розвитку iсторичних подiй. 
Компанiя провела тест достатностi зобов'язань за вищевказаними методами та визначила, що 
обсяг сформованих нею резервiв незароблених премiй є бiльшою величиною, нiж отримана 
розрахункова. 
 В такому випадку в звiтностi вiдображається обсяг технiчних резервiв, що сформованi згiдно з 
Вимога-ми Закону України "Про страхування" та iнших нормативно - правових вимог з питань 
формування стра-хових резервiв. 
(Г) Iнша iнформацiя 
Страхова компанiя застосувала для проведення оцiнки адекватностi страхових зобов'язань 
методи оцi-нки, про якi визначено вище. Провiвши тест достатностi зобов'язань Страхова 
компанiя визначила, що сформованi нею страховi резерви, що вiдображенi в данiй звiтностi є 
вищими, нiж за вказаним тестом. Це пов'язано з тим, що фактичний рiвень страхових виплат  
Компанiї є низьким, а метод формування резерву незароблених премiй , який фактично 
застосувала Компанiя - 1/4, передбачає максимальну з  усiх iнших методiв розрахунку цього 
резерву оцiнку.  В звiтностi компанiї сформованi страховi резерви у виглядi резерву 
незароблених премiй, суми та обсяги яких вiдображенi у данiй фiнансовiй звiтностi. Формування 
страхових резервiв вiдбувається у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування" . 
Фiнансовi ризики 
Дiяльностi Компанiї характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн заборгованостi, 
курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 
непередбачуваностi фiнансо-вих ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати  
Компанiї. 
Компанiя не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 
опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя. 
Ринковий ризик  
Ринковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструменту або майбутнi 
грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку iз змiнами ринкових 
курсiв. Ринковий ризик включає валютний ризик. Процентний ризик та ризики змiни iнших 
курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, 



валютами i фондовими фiнансовими iнстру-ментами, на якi впливають загальнi i специфiчнi 
змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 
ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 
Чутливiсть до iноземних валют 
 
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 
коливатиметься в наслiдок змiни курсiв обмiну валют. Фiнансовий стан Компанiї та рух 
грошових коштiв зазнають впливу коливань курсiв обмiну iноземних валют. 
 
Однак, валютний ризик Страхової компанiї виникає, в основному, внаслiдок прийняття на себе 
ризикiв за потенцiйними зобов'язаннями, якi вираженi в iноземнiй валютi. Сума збиткiв за 
певними страховими договорами, та сума прибутку за певними депозитами, прив'язана до 
долара США та євро. Вплив валю-тного ризику на Страхову компанiю вiдносно даних збиткiв та 
прибуткiв виникає внаслiдок змiни валют-них курсiв, а також враховуючи той факт, що премiї за 
такими страховими договорами завжди прив'язанi до української гривнi. Компанiя управляє 
своїм валютним ризиком, пiдтримуючи наявнiсть грошових коштiв в iноземнiй валютi (долари 
США, євро) у розмiрах, дозволених валютним законодавством України. 
 
  Станом на 31.12.2019 
 Гривнi Долар США Євро Всього 
Фiнансовi активи 
 
     
Депозити строком менше 100 днiв  з дати  розмiщення 135 638    
135 638 
Грошовi кошти 27 772 34 2 141 29 947 
 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 145 939  
 145 939 
Дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками 4 406    
4 406 
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 10 656            
        10 656 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 507             
          3 507 
Всього 327 918 
 34 2 141 330 093 
 
 
     
Фiнансовi зобов'язання та страховi резерви 
     
Страховi резерви збиткiв 97 986   97 986 
  Довгостроковi зобов'язання з оренди 24 871    
24 871 
  Короткостроковi зобов'язання з оренди 
  
 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  
 1 295 
 



7 823 
   1 295 
 
7 823 
 
 
Всього зобов'язання та резерви 131 975 
   131 975 
 
 
  Станом на 31.12.2020 
 Гривнi Долар США Євро Всього 
Фiнансовi активи 
 
     
Депозити строком менше 100 днiв з дати  розмiщення 158870    
158870 
Грошовi кошти 45175 231 11552  
56958 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 147325  
  
147325 
Дебiторська заборгованiсть за  
нарахованими вiдсотками нарахованими вiдсотками 3442   3442 
нарахованими вiдсотками     
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 6293            
  6293 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї -        
- 
Всього 361105 
 231 11552 372888 
     
Фiнансовi зобов'язання та страховi резерви     
Страховi резерви збиткiв  
113854    
113854 
  Довгостроковi зобов'язання з оренди 24 871    
24 871 
     
   Довгостроковi зобов'язання з оренди 23291    
23291 
  Короткостроковi зобов'язання з оренди 
  
  Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою  
  дiяльнiстю  
      1579 
32755 
              
          1579 
 
32755 



 
 
Всього зобов'язання та резерви 1714799 
        171479 
 
 Рiк, що закiнчився 31.12.2019 
 Вплив долару США  Вплив Євро 
 15% Вiд'ємний вплив  15% Вiд'ємний вплив 
Чистий вплив на звiт про доходи 5 Не очiкується  321 Не очiкується 
 
 
  
 
Рiк, що закiнчився 31.12.2020 
 Вплив долару США  Вплив Євро 
 15% Вiд'ємний вплив  15% Вiд'ємний вплив 
Чистий вплив на звiт про доходи 35 Не очiкується  1733 Не очiкується 
 
                                                                                              
 
                                                                                                   
 
Чутливiсть до змiн вiдсоткових ставок 
Чутливiсть чистого результату за роки, що закiнчилися 31 грудня 2019, 2020 рокiв та власного 
капiталу до можливих змiн вiдсоткових ставок на 5%, якщо вони вiдбудуться з початку року,  
наведена нижче. Фiнансовi активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2019: 
 Гривня Долар США Євро Всього фiнансовi активи, чутливi до процентних 
ставок 
Депозити  135 638    
135 638 
ОВГЗ 
Кошти в центральних резе-рвах 3 507 
145 939     
3 507 
145 939 
 
     
Всього фiнансовi активи, чутливi до фiнансових ста-вок 285 084   285 
084 
 
Фiнансовi активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2020: 
 Гривня Долар США Євро Всього фiнансовi активи, чутливi до процентних 
ставок 
Депозити  
 158870    
158870 
Кошти в центральних резервах 147325    
147325 
Всього фiнансовi активи, чут-ливi до фiнансових ставок 306195  
 306195 
  



 
 
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився 
 31.12.2019 31.12.2020 
 5% -5% 5% -5% 
Чистий вплив на звiт про доходи 14 254 -14 254 15 310 -15 310 
     
 
 
Монiторинг вiдсоткових ставок по фiнансовим iнструментам Компанiї поданi нижче: 
 
 Середньорiчнi процентнi ставки за 2020 рiк 
 гривнi долари 
Фiнансовi  активи   
Депозити термiном бiль-ше 100 днiв 5-10%  
Депозити строком до 100 мiсяцiв  4,25-11%  
   
 
Аналiз кредитного ризику 
 
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї вiдображається в балансовiй вартостi 
фiнансових ак-тивiв у звiтi про фiнансовий стан.  
Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими 
контрагентами, визначених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в свої 
процедури контролю кредитного ризику.   
                                                                    
Станом на 31.12.2019р 
Фiнансовi активи класифiкуються з ура-хуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних 
нацiональними рейтинговими агентствами. Станом на 31.12.2019 р. фiнансовi активи 
представленi нижче: uaAAA uaАА uaА не ви-значе-ний ВСЬОГО 
Депозити строком менше 100 днiв з дати розмiщення 40 850 89 788 5 000  135 638 
Грошовi кошти   29 947   29 947 
 Дебiторська заборгованiсть за нарахо-ваними вiдсотками   4 406   4 406 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 507    3 507 
Залишок коштiв у централiзованих стра-хових резервних фондах 
 
Дебiторська заборгованiсть страхуваль-никiв 
  
73 844 
 
- 
 72 095 
 
   
10 656 145 939 
 
10 656 
 Всього фiнансовi активи  83 951 230 487 5 000 10 656 330 093 
 
 
 



 
Станом на 31.12.2020р. 
Фiнансовi активи класифiкуються з ураху-ванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних 
нацiональними рейтинговими агентствами. Станом на 31.12.2020 р. фi-нансовi активи 
представленi нижче: 
 uaAAA uaАА uaА не визна-чений ВСЬОГО 
Депозити строком менше 100 днiв з дати розмiщення 40 850 89 788 5 000  135 638 
 17700 135170 6000  158870 
Грошовi кошти  1340 55143  475 56958 
Дебiторська заборгованiсть за нарахова-ними вiдсотками 380 3062   3442 
 Залишок коштiв у централiзованих стра-хових резервних фондах 48100  99225  
 147325 
Дебiторська заборгованiсть страхувальни-кiв    6293 6293 
 Всього фiнансовi активи  67520 292600 6000 6768 372888 
 
Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та фiнансових 
iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi  дебiторської заборгованостi та 
об'єктiв iнвестування з моменту первинного її виникнення до звiтної дати.  
Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, є 
незначним, оскi-льки Компанiя  має справу з банками з високою репутацiєю та зовнiшнiми 
кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх високу якiсть. 
 
Визначаючи знецiнення дебiторської заборгованостi страхувальникiв Компанiя застосовує 
спрощений пiдхiд використовуючи матрицю коефiцiєнтiв резервування в залежностi вiд дати 
погашення або термiну прострочення 
 
  
 Не про-строченi, термiн погашен-ня до 0 Не про-строченi, термiн погашен-ня до 30 Не 
про-строченi, термiн пога-шення до 90 Не простро-ченi, строк простро-чення   днiв 180 Не 
про-строченi, строк про-строчення   днiв 180-365 Не простро-ченi, строк простро-чення, днiв 365
 ВСЬОГО 
Заборгованiсть страхувальни-кiв 
 6293      6293 
Вiдсоток знецi-нення 
   1% 5% 50% 100%  
Сума знецiнення 
        
Балансова вар-тiсть 6293      6293 
 
        
Аналiз ризику лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно виконати свої 
фiнансовi зобов'язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами або iншими 
фiнансовими активами. Ризик лiквiдностi виникає у випадках неузгодженостi строкiв погашення 
за активами та зобов'язаннями. Узго-дженiсть або контрольована неузгодженiсть строкiв 
погашення за активами та зобов'язаннями та про-центних ставок по активах та зобов'язаннях є 
основою управлiння лiквiднiстю. Фiнансовi установи, як правило, не можуть повнiстю 
узгоджувати строки погашення, оскiльки господарським операцiям прита-маннi невизначеностi 
рiзного характеру.  
Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Компанiї, пов'язаний з щоденним забезпеченням 
наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесеним по страховим договорам 



 
Компанiя здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу запланованих 
платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв внаслiдок 
повсякденної дiяльностi. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31.12.2019 договiрнi строки погашення дисконтованої суми 
зо-бов'язань Компанiї такi, як узагальнено нижче:: 
 
На 31.12.2019 Протягом 1                 року Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 роки 
Фiнансова  кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 
 7 823    
Резерви збиткiв  97 986    
Заборгованiсть  за договорами оренди  1 295 3 505 3 547 17 819 
 Всього  107 104 3 505 3 547 17 819 
 
На 31.12.2020 Протягом 1 року Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 рокiв 
     
Фiнансова  кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 
 24582    
Резерви збиткiв  113764    
Заборгованiсть  за договорами оренди  1579 5540 298 17453 
 Всього  139925          5540 298 17453 
 
     Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Компанiї. Управлiння 
потребами лiквiд-ностi Компанiї здiйснюється за допомогою як короткострокових, так i 
довгострокових прогнозiв. 
 
     Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi 
для фiнансування поточних операцiй Компанiї. 
 
Управлiння капiталом 
Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи 
управлiння капi-талом, однак керiвництво приймає засоби по пiдтриманню капiталу на рiвнi, 
достатньому для задово-лення операцiйних та стратегiчних потреб Страхової компанiї, а також 
для пiдтримання довiри учасникiв ринку. Це досягається шляхом ефективного управлiння 
грошовими коштами, постiйного контролю виру-чки та прибутку, а також планування 
довгострокових  iнвестицiй, якi фiнансуються за рахунок коштiв операцiйної дiяльностi 
Страхової компанiї. Здiйснюючi данi заходи, Страхова компанiя прагне забезпе-чити стiйкий 
рiст прибутку. 
 
Полiтика Компанiї щодо управлiння капiталом у рамках страхової i не страхової дiяльностi 
спрямована на пiдтримку достатнього рiвня капiталу, передбаченого вимогами Закону України 
"Про страхування" та всiма додатковими вимогами Нацiональної комiсiї з фiнансових послуг. 
 
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 № 913 "Про затвердження 
Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)", зокрема згiдно п.56 вартiсть чистих активiв 
страховика, утвореного у формi акцiонерного товариства, або товариства з додатковою 
вiдповiдальнiстю, пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати 
внесення iнформацiї про страховика до Державного реєстру фiнансових установ має бути не 
меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика. 
 



Мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, що здiйснює страхування iнше,  нiж 
страхування життя, визначений Законом України "Про страхування" та Лiцензiйними умовами 
ведення страхової дiяльностi складає 1,0 млн. євро. 
 
Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 
додаткового оплачуваного капiталу (якщо такий є) та нерозподiленого прибутку. 
 
Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом на 
31.12.2019, 31.12.2020: 
  31.12.2019 31.12.2020 
Статутний капiтал                     100000 100000 
Чистi активи         173017 224620 
Еквiвалент статутного капiталу в євро  3785 2879 
 
Також згiдно вимогами нормативних актiв передбаченi вимоги щодо покриття страхових 
резервiв дивер-сифiкованими лiквiдними активами. В звiтному роцi вiдбулися змiни у 
нормативних вимогах щодо нор-мативiв достатностi капiталу та платоспроможностi страховика. 
Зокрема, згiдно Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 
страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2019 № 850,  
 
Згiдно розпорядження, страховик зобов'язаний на будь-яку дату дотримуватись критерiїв 
лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв страховика, нормативу платоспроможностi та 
достатностi капiталу, нор-мативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв. 
При розмiщеннi коштiв страхових резервiв страховик повинен дотримуватися вимог до якостi, 
безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi активiв. 
 
При розмiщеннi коштiв страхових резервiв страховик повинен дотримуватися вимог до якостi, 
безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi активiв, виконувати норматив 
платоспроможностi та достатностi капiталу: 
 
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу - сума прийнятних активiв, яка на будь-
яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається як бiльша з таких 
величин: 
З + К; 
З + НЗП, 
 де     З (зобов'язання) 
- величина довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень, що розраховується 
вiдповiдно до законодавства та визначається як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву балансу 
(Звiту про фiнансовий стан), форма i склад статей якого визначаються Нацiональним 
положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 
затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, 
зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868; 
 
 
К 
        величина, що дорiвнює:  
 
30 млн грн - для страховика, який здiйснює або планує здiйснювати    види стра-хування iншi, 
нiж страхування життя;  
45 млн грн - для страховика, який здiйснює або планує здiйснювати страхування життя; 



 
НЗП 
 
нормативний запас платоспроможностi, який розраховується вiдповiдно до зако-нодавства. 
 
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу може бути збiльшений на розмiр 
вiдстрочених аквiзицiйних витрат в обсязi не бiльше: 
7 вiдсоткiв розмiру сформованого резерву нетто-премiй - для страховика, що здiйснює 
страхування життя. При цьому вiдстроченi аквiзицiйнi витрати можуть бути врахованi у такiй 
мiрi, щоб не включати суми, врахованi при застосуваннi модифiкацiї резерву нетто-премiй; 
25 вiдсоткiв розмiру сформованого резерву незароблених премiй - для страховика, що здiйснює 
страхування iнше, нiж страхування життя. 
 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 Компанiя виконує всi цi вимоги. 
 
 
 
Примiтка 6 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
 
Узагальнення фiнансових активiв та зобов'язань за категорiями 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та класифiкацiя за категорiями визнання 
Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї у розрiзi моделей оцiнки: 
o 1-й рiвень: котирування (не скоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв або 
зобов'язань; 
o 2-й рiвень: моделi оцiнки, всi вихiднi данi для яких, що мають суттєвий вплив на вiдображену 
у звiтнос-тi суму справедливої вартостi, прямо або непрямо грунтуються на iнформацiї, 
спостережуванiй на рин-ку; 
o 3-й рiвень: моделi оцiнки, якi використовують вихiднi данi, що мають суттєвий вплив на 
вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не грунтуються на iнформацiї, 
спостережуванiй на ринку. 
Оскiльки для фiнансових активiв Товариства, що представленi дольовими цiнними паперами, 
iснує го-товий доступний ринок, при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно 
застосовувати котиру-вання на цi цiннi папери (1-й рiвень за iєрархiєю визначення справедливої 
вартостi).  
У випадку  iнших фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю i страхових 
зобов'я-зань, якi є лiквiдними або мають короткий термiн погашення (менше трьох мiсяцiв), 
допускається, що їх справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi. 
Нижче представлено класифiкацiю фiнансових iнструментiв Компанiї за категорiями оцiнки та  
порiвнян-ня балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiї, 
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, в розрiзi категорiй. У таблицi не представлена справедлива 
вартiсть нефiнансових активiв та нефiнансових зобов'язань. 
 
 
                                          Станом на 31.12.2019 року 
Ря-док Назва статтi Фiнансовi iнструменти, оцiненi за амортизова-ною вартiстю Фiнансовi 
активи за  справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки через iнший 
сукупний дохiд  Справедли-ва вартiсть Рiзницi 



  (бiзнес-модель I) (бiзнес-модель II   
  АКТИВИ         
1 Депозити  135 638   135 638   
2 Грошовi кошти 29 947   29 947   
3 Дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками 4 406   4 406   
4 Залишок коштiв у централiзова-них страхових резервних фон-дах 145 939  
 145 939   
5 Дебiторська заборгованiсть 10 656   10 656   
6 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 507  3 507  
  Усього фiнансових активiв 330 093  330 093   
            
  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         
  
7 Страховi резерви збиткiв 97 986   97 986   
8 Заборгованiсть за орендою 26 166   26 166   
9 Поточна кредиторська забо-ргованiсть  27 520  27 520  
  Усього фiнансових зо-бов'язань 151 672   151 672  
 Станом на 31.12.2020 року 
Ря-док Назва статтi Фiнансовi iнструме-нти, оцi-ненi за амортизо-ваною вартiстю 
(бiзнес-модель I) Фiнансовi активи за  справедливою вартiс-тю з вiдображенням результату 
переоцiнки через iнший сукупний дохiд  
(бiзнес-модель II Справед-лива вар-тiсть  Рiзницi 
 АКТИВИ    
1 Депозити  158870  158870   
       
2 Грошовi кошти 56958  56958   
3 Iнша фiнансова дебiторська забор-гованiсть за нарахованими вiдсот-ками 3442 
 3442   
4 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 147325 
 147325   
5 Дебiторська заборгованiсть 6293  6293   
 Усього фiнансових активiв 372888  372888   
       
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    
6 Страховi резерви збиткiв 113854  113854   
7 Заборгованiсть за орендою 24870  24870   
8 Поточна кредиторська заборгованiсть  32755  32755   
       
 Усього фiнансових зобов'язань 171479  171479 
 
  
 
  
 
 
Справедлива вартiсть за рiвнями iєрархiї та вiдповiдна балансова вартiсть активiв, що не 
вiдобража-ються за справедливою вартiстю, є такою: 
 Станом на 31.12.2019 року 
Ря-док Назва статтi Справедлива вартiсть 1 Рiвень Справедли-ва вартiсть 2 Рiвень
 Справедлива вартiсть 3 Рi-вень Балансова вартiсть 
 АКТИВИ  



1 Депозити строком менше 100 днiв з дати укладання договору  135 638      
 135 638  
2 Грошовi кошти 29 947   29 947 
3 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 507                3 507 
4 Дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками  4 406  4 406 
5 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах  145 939
  145 939 
6 Дебiторська заборгованiсть   10 656 10 656 
 Усього фiнансових активiв 33 454 285 983 10 656 330 093 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
   
7 
8 Резерв страхових збиткiв 
Заборгованiсть за оренду   97 986 
26 166 97 986 
26 166 
9 Поточна кредиторська заборго-ванiсть 
 
   27 520 27 520 
 Усього фiнансових  
зобов'язань   151 672 151 672 
 
 
 Станом на 31.12.2020 року 
Ря-док Назва статтi Справедли-ва вартiсть 1 Рiвень Справедли-ва вартiсть 2 Рiвень
 Справедлива вартiсть 3 Рiвень Балансова вартiсть 
 АКТИВИ  
1 Депозити   158870  158870 
      
3 Грошовi кошти 56958   56958 
4 Iнша фiнансова дебiтор-ська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками  3442
  3442 
5 Залишок коштiв у централi-зованих страхових резервних фондах  147325
  147325 
6 Дебiторська заборгова-нiсть   6293 6293 
 Усього фiнансових ак-тивiв 56958 309637 6293 372888 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
8 Страховi резерви збиткiв   113854 113854 
9 Заборгованiсть за орен-дою   24870 24870 
10 Поточна кредиторська заборгованiсть    32755 32755 
11      
 Усього фiнансових зо-бов'язань   171479 171479 
 
Справедлива вартiсть рiвня 3  фiнансових активiв та зобов'язань визначається виходячи з 
моделей ро-зрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв. Оскiльки 
ставки дисконтування, встановленi за використання фiнансовими активами та зобов'язаннями, є 
ринковими та вiдповiдають поточнiй ситуацiї, справедлива вартiсть оцiнюється на рiвнi 
балансової. 
 
Примiтка 7 Основнi засоби, Iнвестицiйна нерухомiсть та Нематерiальнi активи 
Найменування статтi Iнвес-тицiйна нерухомiсть  



 
Земе-льнi дiлянки Будiв-лi, спору-ди та пере-дава-льнi при-строї Маши-ни та облад-нання
 Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прила-ди, iнвен-тар (меблi) Iншi основ-нi за-соби
 Мало-цiннi необо-ротнi мат. активи Актив iз пра-ва оренди майна Нематерi-
альнi акти-ви Усього 
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2020 року: 108522  54806 2109 2187 277 481
   
 
 
25129 1049 194560 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 127120  118374 8384 13569 3308 1384
 4483  
26732 4543 307897 
Знос на 1 сiчня 2020 року 18598  63568 6275 11382 3031 903 4483 1603 3494
 113337 
Надходження  12  495  50 23 1189  381 2150 
Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв   
         
Передавання            
Вибуття     157      157 
Первiсна вартiсть    396 1784 220 45 234  191 2870 
Знос    396 1627 220 45 234  191 2713 
Амортизацiйнi вiдраху-вання 3334  5315 696 602 128 119 1189  
2441 403 14227 
Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах
            
Первiсна вартiсть            
Знос            
Переоцiнка  20966 41274        62690 
Переоцiнка первiсної вартостi   
20966 86754        107720 
Переоцiнка зносу   45030        45030 
Iнше -23050 2850 20200 3 -1 -2     0 
Первiсна вартiсть -27090 2850 24240 1 -1 12 -12    0 
Знос -4040  4040 -2  14 -12    0 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року: 82138  
23828 111415 1911 1427 197 385 0  
22688 1027 245016 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 100030  
23828 229368 8484 11784 3150 1350 5438  
26732 4733 414897 
Знос на 31 грудня 2020 року 17892  
0 117953 6573 10357 2953 965 5438  
4044 3706 169881 
 
 
            
Найменування статтi Будiвлi, спору-ди та пере-дава-льнi при-строї Маши-ни та облад-нання
 Тран-спор-тнi засо-би Iнстру-менти, прила-ди, iн-вентар (меблi) Iншi основнi засоби
 Iншi необо-ротнi матерi-альнi активи Неза-вершенi кап. вкла-дення в ОЗ та НА Не-
мате-рiа-льнi активи Актив iз права орен-ди майна  Усього 



Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 року: 19812,5 1088,9 2729,7 379,9 192,9 142,9 0
 552,8 0 24899,6 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 51223 7234,3 13582,7 3463,3 727,9 4049,6 
 3925,5 0 84206,3 
Знос на 1 сiчня 2019 року 31410,5 6145,4 10853 3083,4 535 3906,7  3372,7 0
 59306,7 
Надходження 29243,1 1596,9 149,3 76,6 248,7 903,6  694,3 26731,6
 59644,1 
Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв   
        
Передавання           
Вибуття 3089 1,8 0,5 -1,7 0 0 0 0  3089,6 
Первiсна вартiсть 4000,8 397,8 317,6 87,8  101,9  76,6  4982,5 
Знос 911,8 396 317,1 89,5  101,9  76,6  1892,9 
Амортизацiйнi вiдраху-вання 2097,2 521,3 738,9 190,6 87,7 916,1  197,8
 1603,1 6352,7 
Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах
           
Первiсна вартiсть           
Знос          0 
Переоцiнка 10936,6         10936,6 
Переоцiнка первiсної вартостi 41908,9       
  41908,9 
Переоцiнка зносу 30972,3        
 30972,3 
Iнше  -53,2 47,7 9 126,9 -130,4 0 0  0 
Первiсна вартiсть  -48,8 154,2 -144,5 407,3 -368,2    0 
Знос  4,4 106,5 -153,5 280,4 -237,8    0 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року: 54806,0 2109,5 2187,3 276,6 480,8 0
 0 1049,3  
25128,5 86038,0 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть  
118374,2  
8384,6  
13568,6  
3307,6  
1383,9  
4483,1  
0  
4543,2  
26731,6 1 
80776,8 
Знос на 31 грудня 2019 року  
63568,2  
6275,1  
11381,3  
3031  
903,1  
4483,1  
0  
3493,9  



1603,1  
94738,8 
Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. 
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi належать Компанiї на правi 
власностi, у за-ставу не наданi.  
 
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв станом на 31.12.2020р. складає: 
-   основних засобiв та нематерiальних активiв - 16280 тис. грн.. (2019 рiк: 14925,1 тис. грн.). 
 
     Примiщення облiковуються за справедливою вартiстю, яка була визначена на пiдставi даних 
звiтiв професiйних незалежних оцiнювачiв 2020 року на пiдставi акту оцiнки нерухомого майна 
за 2 рiвнем iє-рархiї за методом аналогiв, в т.ч iнвестицiйної нерухомостi, що перебуває на 
балансi пiдприємства.       
 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу 
 
     Вiдповiдно до рiшення Правлiння та вiдповiдно до розпоряджень Голови Правлiння, щодо 
прийняття рiшення продажу нерухомого майна та облiкової полiтики Компанiї -вiдображено 
об'єкти нерухомого майна, утримуванi для продажу в сумi 28813 тис. грн.  
           
        Вказанi активи вiдображено згiдно МСФЗ 5 за найменшою з оцiнок (за балансовою 
вартiстю або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж), а саме: 
 
2019 рiк: 
  
  Найменування основних засобiв (об'єктiв не-рухомого майна) Характеристика основ-них 
засобiв (загальна площа, поверховiсть, будiвельнi матерiали, функцiональне призна-чення)
 Вартiсть 
   Справедлива Балансова/ 
справедлива 
  
Будинки та споруди, у тому числi (об`єкт та його мiсцезнаходження)  Х 38 555 28 813 
1 Будiвля, м.Київ вул. Саксаганського, 60а Площа 213,9 кв.м. 2 352 2 352 
2 Офiс, м.Одеса, вул. Рiшельєвська, 11, кв.12 Площа 186,1 кв.м. 1 059 1 017 
  3 Офiс, м.Тернопiль, вул. Шашкевича, 3 Площа 164,9 кв.м. 2 038 548 
4 Офiс, Київська область, м.Бровари, вул. Не-залежностi, 21, кв. 74 Площа 50,3 кв.м.
 497 197 
5 Офiс, Одеська обл., Кiлiйський р-н, м.Кiлiя, вул. Дунайська, 26 Площа 51,8 кв.м. 128
 90 
6 Офiс, м.Херсон, вул. Молодiжна, 10 Площа 87,7 кв.м., 1 поверх 650 281 
7 Офiс, Тернопiльська обл., Чорткiвський р-н, м.Чорткiв, вул. Тараса Шевченка, 29, прим. 1
 Площа 54,6 кв.м. 405 245 
8 Офiс, м.Київ, вул. Костянтинiвська, 2а Площа 583,3 кв.м. 14 369 11 012 
9 Офiс, м.Київ, вул. Шота Руставелi, 16 Площа 690 кв.м. 17 057 13 071 
 
              
 
 2020 рiк:                                                                                                                                                                   
  
  Найменування основних засобiв (об'єктiв не-рухомого майна) Характеристика основ-них 
засобiв (загальна площа, поверховiсть, будiвельнi матерiали, функцiональне призна-чення)



 Вартiсть 
   Справедлива Балансова/ 
справедлива 
  
Будинки та споруди, у тому числi (об`єкт та його мiсцезнаходження)  Х 37168 28 813 
1 Будiвля, м.Київ вул. Саксаганського, 60а Площа 213,9 кв.м. 2949 2 352 
2 Офiс, м.Одеса, вул. Рiшельєвська, 11, кв.12 Площа 186,1 кв.м. 1210 1 017 
  3 Офiс, м.Тернопiль, вул. Шашкевича, 3 Площа 164,9 кв.м.        2331 548 
4 Офiс, Київська область, м.Бровари, вул. Не-залежностi, 21, кв. 74 Площа 50,3 кв.м.
 569 197 
5 Офiс, Одеська обл., Кiлiйський р-н, м.Кiлiя, вул. Дунайська, 26 Площа 51,8 кв.м. 146
 90 
6 Офiс, м.Херсон, вул. Молодiжна, 10 Площа 87,7 кв.м., 1 поверх 744 281 
7 Офiс, Тернопiльська обл., Чорткiвський р-н, м.Чорткiв, вул. Тараса Шевченка, 29, прим. 1
 Площа 54,6 кв.м. 463 245 
8 Офiс, м.Київ, вул. Костянтинiвська, 2а Площа 583,3 кв.м. 13148 11012 
9 Офiс, м.Київ, вул. Шота Руставелi, 16 Площа 690 кв.м. 15 608 13071 
 
 
 
Примiтка 8 Капiтал в дооцiнках  (Резерви переоцiнки) 
 
Найменування статтi 2019 рiк 2020 рiк 
Капiтал в дооцiнках (резерв переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв) станом на 
початок року  
10106  
22663 
змiни переоцiнки до справедливої вартостi 12558 42326 
Вiдстрочений податок на прибуток,  - (7619) 
Усього  капiтал в дооцiнках (резерв  переоцiнки)  за вираху-ванням  податку на прибуток на 
кiнець року  
22663  
57370 
 
 
Примiтка 9 Запаси 
Станом на 31.12.2019р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх 
вар-тостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх 
реалiзацiї. 
 
Рядок Найменування статтi 2019 рiк 2020 рiк 
    
1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 2083 1623 
1.2. Матерiали 1596 1190 
1.3. Паливо 145 145 
1.4. Запаснi частини 244 195 
1.5 Iншi запаси 98 93 
2 Списано запасiв протягом поточного року 6018 8174 
 
 
Примiтка 10 Активи перестрахування 



 
  2019 2020 
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 4061 2780 
Всього активи вiд договорiв перестрахування 4061 2780 
 
 
Примiтка 11 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати та кошти в централiзованих резервах 
   
 31.12.2019 31.12.2020 
   
Вiдстроченi аквiзицiйнi зобов'язання на початок року 
Збiльшено/зменшено за рiк 
Вiдстроченi аквiзацiйнi витрати на кiнець року  25 503 
13 327 
38 830 
 
 38830 
(910) 
37920 
 
 
   
 
Кошти у централiзованих резервах 
 31.12.2019 31.12.2020 
Залишок на початок року 69 163 145939 
Збiльшено за рiк 76 776 1386 
Залишок на кiнець року  145 939 147325 
 
Iнвестицiйнi доходи вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках склали за 2019 рiк - 42 254 
тис. грн., за 2020 рiк - 32736 тис. грн. 
 
 
   Кошти у централiзованих страхових резервних фондах 
На кiнець звiтного перiоду в статтi "Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних 
фондах" (ряд. 1065) Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Компанiя облiковує грошовi кошти в 
сумi 147325 тис. грн. Данi грошовi кошти вiдносяться до додаткового страхового фонду 
страхових гарантiй (базових гарантiйний внесок - 16269 тис. грн., Додатковий гарантiйний 
внесок - 128042 тис. грн, щомiсячнi вiдрахування в Фонд захисту потерпiлих - 3014 тис. грн, 
управлiння яким вiд iменi Компанiї здiйснює Моторно-транспортне страхове бюро України. 
 
 
 
Примiтка 12 Дебiторська заборгованiсть 
 
 2019 2020 
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 10656 6293 
 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих до-ходiв 4407 3442 
Всього фiнансова дебiторська заборгованiсть 15063 9735 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 27 44 
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3865 4841 



Всього нефiнансова дебiторська заборгованiсть 3892 4885 
Всього дебiторська заборгованiсть 18955 14620 
 
Вiдсутня концентрацiя кредитного ризику щодо дебiторської заборгованостi, оскiльки Компанiя 
має ве-лику кiлькiсть диверсифiкованих дебiторiв. 
 
Примiтка 13 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
 2019 2020 
Грошовi кошти  на поточному рахунку в банку та у касi 29947 56867 
Короткостроковi депозити  135638 158870 
Грошовi кошти в дорозi 
Всього  
165585 91 
215828 
  
   
Основнi умови короткострокових депозитiв  
    
Банк Сальдо станом 31.12.2020 року, тис. грн Закiнчення термi-ну дiї договору Вiдсоткова  
ставка 
Альфа-Банк ПАТ 5000 27.07.2021 8,50 
Альфа-Банк ПАТ 4000 27.07.2021 9,50 
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 500 12.02.2021 10,00 
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 200 23.03.2021 10,00 
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 01.04.2021 10,00 
АТ "КБ "ГЛОБУС" 1000 10.02.2021 8,00 
АТ "КБ "ГЛОБУС" 1000 09.02.2021 8,00 
АТ "КБ "ГЛОБУС" 1000 09.02.2021 8,00 
АТ "КБ "ГЛОБУС" 1000 09.02.2021 8,00 
АТ "КБ "ГЛОБУС" 1000 09.02.2021 8,00 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 300 23.03.2021 8,50 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 500 22.02.2021 9,50 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 200 11.01.2021 9,00 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 400 13.01.2021 9,00 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 500 15.03.2021 9,00 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 1000 15.03.2021 8,50 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 500 11.03.2021 9,00 
АТ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 200 09.03.2021 9,00 
АТ "КРЕДОБАНК" 500 06.05.2021 6,00 
АТ "РВС БАНК"                          1000 25.03.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 08.08.2021 8,50 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 22.02.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 14.04.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 08.02.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 1500 15.05.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 15.05.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 16.05.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 21.05.2021 8,00 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" 500 19.08.2021 8,50 
АТ АКБ  "ЛЬВIВ" м.Львiв 500 19.02.2021 8,00 



АТ Полтава-банк 500 19.02.2021 7,00 
АТ Полтава-банк 500 08.06.2021 7,00 
ГОЛОВНЕ ОПЕРАЦiЙНЕ УПРАВЛiННЯ ОЩАДБАНК 1000 27.01.2021 8,50 
ОТП Банк ПАТ 10000 30.07.2021 4,25 
ОЩАДБАНК ВIННИЦЬКЕ ОБЛ.УПР.ВАТ 1000 16.02.2021 6,50 
ОЩАДБАНК ВIННИЦЬКЕ ОБЛ.УПР.ВАТ 400 19.02.2021 6,50 
ОЩАДБАНК ВIННИЦЬКЕ ОБЛ.УПР.ВАТ 1500 09.02.2021 6,00 
Ощадбанк Волинська ф-я 500 17.03.2021 6,50 
Ощадбанк Донецьке облуправлiння  500 17.03.2021 6,50 
Ощадбанк Донецьке облуправлiння  1000 09.02.2021 6,50 
Ощадбанк Житомирське ОУ  200 04.02.2021 6,00 
Ощадбанк Житомирське ОУ  4350 15.02.2021 6,00 
Ощадбанк Житомирське ОУ  100 13.07.2021 8,50 
Ощадбанк Житомирське ОУ  800 27.07.2021 6,00 
Ощадбанк Iвано-франкiвське ОУ 800 19.02.2021 8,50 
Ощадбанк Львiвське облуправлiння ОБ 1000 02.08.2021 6,00 
Ощадбанк м Черкаси 1000 23.02.2021 8,50 
Ощадбанк м Черкаси 3000 16.02.2021 8,50 
Ощадбанк Полтавске обл 3800 28.07.2021 6,00 
Ощадбанк Рiвненське  ОУ 500 29.07.2021 6,00 
Ощадбанк Тернопiльське ОУ 3500 30.07.2021 6,00 
Ощадбанк Тернопiльське ОУ 1600 22.02.2021 8,50 
Ощадбанк Тернопiльське ОУ 1000 08.02.2021 8,50 
Ощадбанк Тернопiльське ОУ 300 07.07.2021 8,50 
Ощадбанк Харкiвське обл управлiння 1000 02.08.2021 6,00 
Ощадбанк Чернiвецьке ОУ ФВАТ 1700 04.08.2021 6,00 
Ощадбанк Чернiвецьке ОУ ФВАТ 850 17.02.2021 8,50 
Ощадбанк Чернiвецьке ОУ ФВАТ 500 09.06.2021 6,50 
ПАТ  "КРЕДОБАНК"  2500 26.05.2021 6,00 
ПАТ  "КРЕДОБАНК"  2500 26.05.2021 6,00 
ПАТ  "КРЕДОБАНК"  600 09.08.2021 6,00 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 15.03.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 15.03.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 29.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 29.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 500 01.02.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 02.08.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 500 03.08.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 1650 30.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 2000 01.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 500 09.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 500 05.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ Банк" 500 07.06.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 350 25.01.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 1000 02.08.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 500 04.02.2021 8,00 
ПАТ "МТБ Банк" 500 04.02.2021 8,00 
ПАТ "МТБ БАНК" м.Днiпро 500 01.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ БАНК" м.Днiпро 500 01.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ БАНК" м.Запорiжжя 500 01.03.2021 7,50 
ПАТ "МТБ БАНК" м.Львiв 500 01.03.2021 7,50 



ПАТ "МТБ БАНК" м.Полтава 1500 03.03.2021 7,50 
ПАТ АБ "Укргазбанк " 500 03.02.2021 7,00 
ПАТ АБ "Укргазбанк " 600 05.08.2021 7,00 
РАДАБАНК  АБ, АТ  100 08.05.2021 7,00 
РАДАБАНК  АБ, АТ  500 28.01.2021 8,50 
РАДАБАНК  АБ, АТ  300 10.03.2021 6,50 
РАДАБАНК  АБ, АТ  200 10.03.2021 6,50 
РАДАБАНК  АБ, АТ  350 31.03.2021 6,50 
РАДАБАНК  АБ, АТ  500 19.03.2021 7,00 
РАДАБАНК  АБ, АТ  300 09.02.2021 6,50 
РАДАБАНК  АБ, АТ  300 06.02.2021 6,50 
ТАСКомбанк ПАТ 500 03.03.2021 8,00 
ТАСКомбанк ПАТ 1000 08.02.2021 8,00 
Укргазбанк АБ 500 29.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 28.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 200 30.07.2021 6,90 
Укргазбанк АБ 1000 30.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 16.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1500 18.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 3000 30.04.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 800 02.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 02.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 02.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 08.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 2000 26.01.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 28.01.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 26.11.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 800 26.05.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 04.02.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 200 16.02.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 100 17.05.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 2000 09.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1500 01.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1500 01.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 04.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 04.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 01.03.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 04.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 2000 23.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 300 26.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 22.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 200 26.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 07.06.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 27.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 1000 22.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 27.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 500 27.07.2021 7,00 
Укргазбанк АБ 800 26.07.2021 7,00 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 21.01.2021 11,00 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 200 21.01.2021 10,80 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 500 21.01.2021 10,80 



УКРЕКСIМБАНК ВАТ 5700 21.01.2021 11,20 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 21.01.2021 11,00 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 15.03.2021 8,90 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 24.03.2021 7,90 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 600 26.03.2021 7,70 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 3000 01.03.2021 7,70 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 500 04.03.2021 7,70 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 4000 12.05.2021 7,90 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 500 03.02.2021 9,50 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 05.02.2021 9,50 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 3000 08.02.2021 9,40 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 3000 08.02.2021 9,30 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 300 28.04.2021 8,00 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 200 28.04.2021 8,00 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1500 26.01.2021 9,30 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 500 28.04.2021 7,70 
УКРЕКСIМБАНК ВАТ 1000 29.04.2021 7,70 
Укрексiмбанк ф-я м.Рiвне 500 31.05.2021 8,30 
Укргазбанк АБ 200 19.01.2021  5,00 
РОУ АТ "Державний ощадний банк України" 20 27.01.2021  6,00 
 
    Разом                                                                   158870 
 
 
              Примiтка 14 Статутний капiтал 
 
Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Вартiсть акцiй 
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2019 року --- 16 000 16 000 100 000 
Внески за акцiями (паями, частка-ми) нового випуску     
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2020 року --- 16 000 16 000 100 000 
Внески за акцiями (паями, частка-ми) нового випуску     
 
Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права: 
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законо-
давством України та Статутом; 
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до 
рi-шень Загальних зборiв акцiонерiв; 
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним 
зако-нодавством України; 
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 
законодав-ством України; 
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України. 
 
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi. 
 
Страхова компанiя не випускала  акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i 
контрактiв з продажу.  
 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 
- зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб i надалi 
забезпечити дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 



- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства, завдяки встановленню цiн на 
послуги в компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику. 
Управлiнський персонал Товариства здiйснює аналiз структури капiталу на щоквартальнiй 
основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу за притаманним йому складовим 
ризикам. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом 
залучення додаткового капiта-лу або фiнансування.  
Станом на 31 грудня 2020 року розмiр власного капiталу Товариства дорiвнює 100 000,0 тис. 
грн. Чистi активи Товариства перевищують розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає 
нормативним вимогам для ризикових страхових компанiй. 
Товариство зобов'язане дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених 
регуляторни-ми вимогами. Закон України "Про страхування" та iншi нормативнi акти мiстять 
такi вимоги: 
- Товариство повинне створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 
додат-кового оплачуваного капiталу (якщо такий є) та нерозподiленого прибутку; 
- мiнiмальна сума статутного капiталу повинна бути еквiвалентною 1,000 тис. євро за 
курсом об-мiну, встановленим НБУ на дату реєстрацiї. 
Станом на 31 грудня 2020 року, Товариство виконує зазначенi вище вимоги. 
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" (ст.30), фактичний запас       
платоспромо-жностi (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рiвень 
нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 
Станом на 31 грудня 2020 року, Товариство виконує зазначену вище вимогу, фактичний запас 
платоспроможностi Товариства - 206894 тис. грн., нормативний запас платоспроможностi - 
140533 тис. грн. Таким чином, величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi 
Товариства над роз-рахунковим нормативним запасом складає 66 361 тис. грн. 
                  
                 Власники iстотної участi (у тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою),  їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 
 
Власники iстотної участi станом на 01.01.2020 р. були наступнi акцiонери: 
- Михайлов Олександр Михайлович (94.908237%) 
   
Протягом 2020 р. змiн власникiв iстотної участi не вiдбувалося. 
  
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам (непогашеної 
судимостi у власникiв iстотної участi за корисливi та посадовi злочини немає). 
 
 2019 2020 
Статутний капiтал 100000 100000 
   
Структура статутного капiталу в грошовому виразi по-дана нижче 
   
 
 
Примiтка 15 Iншi резерви 
 
 2019 2020 
   
Резервний фонд 12845 12845 
Всього iншi резерви 12845 12845 
   
 



Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  резервний капiтал 
формується у розмiру не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом 
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого 
прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних 
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. 
 
 
Примiтка 16 Зобов'язання зi страхової дiяльностi  
 
Потенцiйнi зобов'язання Страхової  компанiї  
а) Розгляд справ у судi. 
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, виступає у судових процесах у якостi як 
по-зивача так i вiдповiдача до третiх осiб по регресним вимогам.  Розгляд даної категорiї справ 
може пе-редбачати лише отримання  Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi 
винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми 
боргу в межах процедури вико-навчого провадження,  потенцiйних зобов'язань за даною 
категорiєю справ немає.  
Тим не менш час вiд часу та в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу  до страхової компанiї 
пред'являються позови i компанiя може бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. 
Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво Страхової 
компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку iз такими справами, 
оскiльки загальна сума позовних вимог, якi знаходяться на стадiї судового розгляду станом на 
31.12.2019р. не може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан страхової компанiї. На суму 
позовних вимог створено резерв заявлених, але не виплачених збиткiв станом на кiнець року. 
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. 
Податковi перiоди починаючи з 01 липня 2017р. залишаються вiдкритими для перевiрки контро-
люючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження 
податкового зобов'язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання 
уточнюючої деклара-цiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватися i щодо бiльших 
перiодiв.  
Станом на 31 грудня 2020 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 
виник-ненням податкових зобов'язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову 
звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв. 
в) дотримання особливих вимог. 
Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання 
певних умов.  
г) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, корис-
туванням та розпорядженням ними. 
 
 
 
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 2019 2020 
   
кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами 19514 24582 
   
Всього зобов'язання за страховими виплатами 19514 24582 
   
 
 
Перевiрка адекватностi зобов'язань 
Згiдно з вимогами МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну дату 



оцiнювати аде-кватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки 
майбутнiх рухiв грошо-вих коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що 
балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 
аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiаль-них активi,  є, неадекватною в контекстi 
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, не-стачу необхiдно повнiстю 
визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 
 Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй використовуються загальноприйнятi 
актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої збитковостi, теорiї 
випадкових процесiв, ме-тоди теорiї ймовiрностей та математичної статистики. 
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але не заявленi та збиткiв, що 
заявленi, але не врегульованi( використовуються методи математичної статистики, зокрема 
перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи 
оцiнювання резерву збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. 
Для тих видiв страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв 
збиткiв, що заявленi, але не врегульованi, сфор-мовано в нульовому розмiрi, коректнiсть 
перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез. 
 
Розмiр сформованих страхових резервiв та розмiр страхових резервiв з урахуванням тесту 
адекватностi зобов'язань наведено у наступнiй таблицi. 
 
 
 
Резерв Сформовано на звiт-ну дату, тис. грн. Розмiр з урахуванням тесту адекватностi зо-
бов'язань, тис. грн. 
незароблених премiй  275079 275079 
резерв заявлених, але не виплачених збит-кiв 64202 64202 
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 
резерв катастроф 49652 
 
71 49652 
 
71 
 
 
 
Змiни за рiк резерву незароблених премiй узагальненi нижче 
 
 Валовi Перестрахування Чистi 
На 31.12.2019 266196 -4061 262135 
Збiльшення за перiод 8883   1281 10164 
Зменшення за перiод -         -     - 
На 31.12.2020 275079 -2780 272299 
 
 
 
 
 
Примiтка 17 Заборгованiсть перед працiвниками, за податками та iнша 
   
 2019                                 2020 
Розрахунки зi страхування 442                                   248  



Розрахунки з оплати працi                            1 878                                        2073 
Заборгованiсть перед спiвробiтниками     2 320 2321 
 
Кредиторська заборгованiсть з податкiв                                                5701                                          
5541                                        
 
Поточнi зобов'язання:                                                                             8 606                      
8896              
Товари, роботи, послуги                                                                             8 006                                 
8173 
За одержаними авансами                                                                                162                                              
163 
Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   438                                              
560 
 
 
 
Примiтка 18 Податок на прибуток 
 
З 01.01.2015 року податок на прибуток обчислюється виходячи iз бухгалтерського фiнансового 
резуль-тату, вiдкоригованого на рiзницi, передбаченi Податковим кодексом України 
(амортизацiйнi рiзницi, рiз-ницi, якi виникають при формуваннi резервiв (забезпечень), рiзницi, 
якi виникають пiд час здiйснення фiнансових операцiй). Ставка податку на прибуток визначена 
для оподаткування у 2020 роцi складає 18% - для оподаткування прибутку. Податок з доходiв в 
розмiрi 3% вiд отриманих страхових премiй вiд дiяльностi по страхуванню буде зменшувати 
фiнансовий результат, який визначатиметься для розраху-нку податку на прибуток. 
 
 Рiк, що закiнчився 
 
 31 грудня  2019 31 грудня  2020 
   
Поточний податок на прибуток за основною ставкою 18 % - - 
Податок на дохiд вiд страхової дiяльностi за ставкою 3 % 20062 23590 
Всього витрати з податку на прибуток 20062 23590 
 
  
 
2019                           2020 
      Прибуток у податковому облiку                                                                            -                                 
- 
      Податок на прибуток за основною ставкою (ста- 
      вка податку 18 %)                                                                                                   -                                
- 
      Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування                                       729329                  
786330      в т.ч за договорами з медичного страхування                                                  (60586)                   
      Об'єкт до оподаткування за страховою дiяльнiстю                                          668743                  
786330 
      Податок на дохiд вiд страхової дiяльностi у по- 
      датковому облiку (ставка податку 3 %)                                                              20062                    
23590 
      Прибуток (збиток) до оподаткування за даними фiнансової  



      звiтностi                                                                                                                (38341)                  
25951 
      Теоретичне розрахункове значення витрат з подат-                                
      ку на прибуток (ставка податку 18%)                                                                  -                               
4671 
      Вплив рiзниць, що коригують   податковий 
       прибуток                                                                                                                (-)                          
(4671) 
      Всього витрати з податку на прибуток                                                                  -                                
- 
 
 
 
Примiтка 19 Чиста виручка вiд страхових премiй 
 
                  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
                                    2020        2019 
Короткостроковi договори страхування:   
Премiї отриманi по видам страхування 786329 729329 
Страхування вiд нещасних випадкiв 17238 10751 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 105988 88239 
Страхування здоров'я на випадок хвороби  2357 3487 
Страхування залiзничного транспорту   1941 1568 
Страхування  наземного  транспорту 107329 72368 
Страхування повiтряного транспорту     72 44 
Страхування водного транспорту 618 39 
Страхування вантажiв та багажу 2131 3208 
Страхування майна 48991 48322 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного тра-нспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)   23394 10036 
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту  48 
Страхування вiдповiдальностi власникiв 193 70 
водного транспорту   
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  17233 17745 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальни-ка за непогашення кредиту)
 22 24 
Страхування фiнансових ризикiв  9 
Страхування медичних витрат 6320 13257 
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 1165 
 1694 
Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансу-ються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування 
вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв 20 17 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працю-ють в установах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровi-льних пожежних дружин (команд) 20502 20806 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 4306 6708 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 4130 
 2425 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) 406829 413891 



   
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'є-ктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 8054 8023 
Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родо-вищ нафти i газу у випадках, 
передбачених Законом України "Про нафту i газ" 2448 2295 
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповi-дає за утилiзацiю (видалення) 
небезпечних вiдходiв, щодо вiдш-кодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 
власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 
утилiзацiї (видалення) небезпе-чних вiдходiв 50 41 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при переве-зеннi небезпечних вантажiв 1427                         1247 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шко-ду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 1486                         1312 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування 1508                         1263 
Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiд-но-промислового i 
промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ  2 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного но-тарiуса 546 390 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної уста-новки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподiяна внаслiдок ядер-ного iнциденту 16  
Страхування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплато-спроможностi та/або банкрутства 
оператора державних лотерей 15  
Страховi платежi отриманi вiд перестрахувальникiв 260 1735 
 
Страховi премiї, що переданi перестраховикам                                      (11705) (19581) 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (8883) 57833 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (1281) 112 
   
Чистi заробленi страховi премiї                                                                            764720
 653762 
   
 
 
 
   
Примiтка 20 Фiнансовi доходи  
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2019 2020 
   
Процентнi доходи по облiгацiям 385 225 
Процентнi доходи по поточним рахункам 1509 1208 
Процентнi доходи по депозитним рахункам 23008 16808 
Процентнi доходи по фондам МТСБУ 17767 15929 
Всього фiнансових доходiв 42669 34170 
   
 
 



 
 
 
 
Примiтка 21 Iншi доходи та iншi операцiйнi доходи 
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2019 2020 
   
Орендна плата 7097 3133 
Iншi операцiйнi доходи  3626 5109 
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою 
права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 11028 12837 
Iншi доходи  88 489 
Всього iнших доходiв та iнших операцiйних доходiв 21839 21568 
   
   
 
 
Примiтка 22 Чистi витрати на страховi виплати  
   
 Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2019 2020 
Короткостроковi страховi договори страхування майна   
Добровiльне страхування:   
- вiд нещасних випадкiв 881 892 
- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 30657 50701 
- страхування здоров'я за випадок хвороби 988 477 
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 23011 42801 
- Страхування вантажiв та багажу 497 139 
- страхування майна  3072 3347 
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)   505 1128 
- Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 130 242 
- страхування медичних витрат 1293 1053 
- Страхування фiнансових ризикiв 406  
- Страхування сiльськогосподарської продукцiї 149 95 
- Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 282 340 
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспорт-них засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) 148519 205217 
- Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi пра-цюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з Держав-ного бюджету України) та сiльської пожежної охорони 
i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)  159 
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 
iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
вна-слiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 22  
Всього 210412 306591 
Компенсованi перестраховиками (84) (188) 
Чистi страховi виплати 210328 306403 
 
 



 
 
Примiтка 23 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати, iншi витрати, 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї , ви-трати вiд участi в капiталi     
                                                                                                                   
Найменування статтi                   2019 рiк 2020 рiк 
 Адмiнiстративнi витрати: 132173 124287 
Витрати на утримання персоналу  73770 74098 
Амортизацiя основних засобiв  11059 14193 
Iншi адмiнiстративнi  витрати 47344 35996 
      
Витрати на збут: 275227 249687 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страху-вання (агентська,  
брокерська, комiсiйна винагорода) 271557 245385 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестра-хування (агентська,  
брокерська, комiсiйна винагорода)   190 
Витрати на маркетинг та рекламу  1701 1765 
Iншi витрати на збут послуг 
 1969 2347 
Iншi операцiйнi витрати: 32542 77066 
Виплати в МТСБУ (членськi внески, регламентнi витрати, судовi, ви-трати на врегулювання, 
вiдрахування у централiзованi страховi резе-рвнi фонди) 19686 20062 
Благодiйна допомога 3971 5635 
Курсова рiзниця 491 365 
Резерв сумнiвних боргiв 48 5 
Штрафнi санкцiї 275 610 
Списання дебiторської заборгованостi 199 458 
Iншi операцiйнi витрати 7872 49931 
Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат  439942 451040 
 
 
Примiтка 24 Витрати по елементам 
 
 
                        Операцiйнi витрати за елементами                          Рiк, що закiнчився 31 грудня 
                                                                                                                                    2019                           
2020 
а) витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування 
Витрати на агентськi послуги                                                                                       218807                     
245385  
Аквiзацiйнi витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування                         6330                        
2753 
Витрати пов'язанi з укладанням (пролонгацiєю) договорiв   
перестрахування                                                                                                                         -                           
190 
Витрати на послуги брокерiв                                                                                               12                         
- 
Витрати на юридичнi послуги                                                                                              378                     
1657 
Витрати на послуги асистантських компанiй                                                                      2607                   
4442 



Витрати на оплату експертних (оцiнних) робiт                                                                   1875                   
2753 
Всього витрат пов'язаних з укладанням договорiв страхування                          230009               
257180 
 
б) витрати пов'язанi з маркетингом та управлiнням 
Витрати на маркетинг та рекламу                                                                                        1701                  
1765 
Всього витрат пов'язаних з маркетингом та управлiнням                                        1701                  
1765 
  
 
Примiтка 25 Оренда  
 
Активи з  правом використання Будiвлi          Автомобiлi 
  
Всього 
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2019 року 
 -                   - - 
Первiсна вартiсть на 31.12.2019 року 
 18 253              8 479 26 732 
Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 року 
   
Нараховано за рiк 
 730               873 1 603 
Накопичена амортизацiя на 31.12.2019 року 
 730               873 1 603 
Балансова вартiсть   
На 01.01.2019 року 
 0                    0 0 
На 31.12.2019 року 
 17 523              7 606 25 129 
Активи з  правом використання 
 Будiвлi          Автомобiлi 
  
Всього 
 
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2020 року 
 18253                8479 26732 
Первiсна вартiсть на 31.12.2020 року 
 18 253              8 479 26 732 
   
Накопичена амортизацiя на 01.01.2020 року 
   
Нараховано за рiк 
 730               1711 2441 
Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 року 
 1460             2584 4044 
   



Балансова вартiсть   
На 01.01.2020 року 
 0                    0 0 
На 31.12.2020 року 
 16793             5895 22688 
 
 
       Пiдприємство орендує активи (будiвлi). Середнiй очiкуваний строк оренди - 25 роки, та 
автотранс-порт з середнiм очiкуваним строком -3 роки. Зобов'язання Пiдприємства  забезпеченi 
правом власностi орендодавцiв на орендованi за такими угодами активи. 
Аналiз орендних зобов'язань за строками погашення наведено в цiй Примiтцi. 
 
Суми, визнанi в складi прибутку чи збиткiв 31.12.2020 
  
Витрати на амортизацiю активiв з права користування 2441 
  
Фiнансовi  витрати за орендними зобов'язаннями 4686 
  
  
 
      На 31 грудня 2020 року Страхова компанiя має поточнi зобов'язання з оренди в сумi 1579 
тис. грн. та довгостроковi зобов'язання з оренди в сумi 23291,5 тис. грн. 
      Оренднi угоди мiстять опцiон продовження та дострокового розiрвання. 
Пiдприємство орендує  нежитловi примiщення для здiйснення розмiщення своїх офiсiв та 
транспортнi засоби для використання їх у господарськiй дiяльностi . Оренднi платежi 
включають лише постiйну змiн-ну. Орендодавець має право дострокового розiрвання договору 
оренди. 
 
                                                                                                    на 31.12.2019              
на 31.12.2020 
 
 
Загальна сума недисконтованих майбутнiх орендних пла-тежiв у рамках оренди 90183 84202 
в т. ч.: до одного року 5981 5981 
бiльш одного року 84202 78221 
  
Загальна сума дисконтованих  майбутнiх орендних пла-тежiв у рамках оренди 26166 24871 
в т. ч.: до одного року 1295 1579 
бiльш одного року 24871 23292 
 
 
Примiтка 26 Витрати на оплату працi  
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2019 2020 
Заробiтна плата 60557 59763 
Витрати на соцiальне страхування 13212 12868 
Всього 73769 72631 
   
кiлькiсть працiвникiв 723 804 
 
 



 
Примiтка 27 Операцiї з пов'язаними особами 
 
Винагороди ключовому управлiнському персоналу 
Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi становлять такi 
суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:   
 31 грудня 2019 31 грудня 2020 
   
Заробiтна плата i премiї керiвного управлiнського персоналу 704 576 
Заробiтна плата i премiї управлiнського персона-лу 1753 1474 
Всього 2457 2050 
 
 
Операцiї за участю  пов'язаних осiб 
 
Пов'язаними особами Компанiї в 2020р.були: 
керiвний управлiнський персонал: 
" Голова Наглядової Ради;  
" Заступник Голови Наглядової Ради;  
" Член Наглядової Ради; 
 
управлiнський персонал: 
" Голова Правлiння; 
" Заступник Голови Правлiння  
  
 
На 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 Компанiя  мала пов'язанi сторони: 
 
- керiвництво Компанiї, 
- компанiя пiд спiльним контролем 
 
Компанiя протягом 2019 та 2020 рокiв мала такi операцiї з пов'язаними сторонами: 
 
 Власники Компанiї пiд спiльним контролем Управлiнський пер-сонал 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Отриманi страховi премiї 15 8 61 7  
11  
66 
 
Виплачено страхового вiдшко-дування 26 64  -  
2 188 
Лiцензiйний договiр 12500  - - - - 
Купiвля- продаж майна 21500 450 - - - - 
Купiвля акцiй 10620 - - - - - 
Оплачено оренду   3512 1556   
Отримано оренднi платежi   1821 -   
 
Примiтка 28   Iнвестицiйна нерухомiсть 
 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть, облiковується за первiсною вартiстю з накопиченою амортизацiєю, 



станом на 31.12.2020 р. 
                                                                                                                                                        (тис. 
грн.) 
Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього 
Залишок на 1 сiчня 2020р.:  2850  105672 108522 
Первiсна вартiсть  2850  124270 127120 
Знос    18598 18598 
Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю     
Амортизацiя    3536 3536 
Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi      
Переведення iз складу будiвель та споруд      
Первiсна вартiсть      
Знос      
Переведення до складу необоротних активiв 2850  19998 22848 
Первiсна вартiсть  2850  24240 27090 
Знос    4242 4242 
Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2020р.   82138 82138 
Первiсна вартiсть    100030 100030 
Знос    17892 17892 
 
Згiдно Облiкової полiтики Компанiя здiйснює  облiк iнвестицiйної нерухомостi  за  первiсною 
вар-тiстю  з урахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення.  
 
Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31.12.2019р. 
Найменування основних засобiв (об'єктiв нерухомого майна) Площа                  Вартiсть 
  Справедлива залишкова 
  Х 194 727 108 522 
Земельна дiлянка, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27а 0,0564га 2 850 2 850 
Нежиле примiщення №35-кафе-бар (А), м.Київ, вул. Спаська, 5 203,6кв.м 24 722 22 
806 
Офiс, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27 629,2 кв.м 46 661 20 200 
Офiс, м.Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, 8а 1 941,9кв.м 118 904 61 408 
Офiс, Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Соборна (Варганова), 2, прим. №1, №2 91.7кв.м
 1 587 1 258 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31.12.2020р. 
  Найменування основних засобiв (об'єктiв нерухомого майна) Площа Вартiсть 
   справедлива залишкова 
    Х 166091 82 138 
1 Нежиле примiщення №35-кафе-бар (А), м.Київ, вул. Спаська, 5 203,6кв.м 28275          
 21 949 
2 Офiс, Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Соборна (Варга-нова), 2, прим. №1, №2
 91.7кв.м 1815  1 205 
3 Офiс, м.Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, 8а 1941,9кв.м 136 001 58 984 
 
   Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї. Строк корисного використання 
встановлений аналогiчно примiщенням, що використовуються Компанiєю у власнiй операцiйнiй 
дiяльностi в 30 рокiв, ставка амортизацiї вiдповiдно 3,33% в рiк. До складу iнвестицiйної 
нерухомостi входять  будiвля та час-тини будiвель, що перебувають  у власностi компанiї та 
надаються в оренду.  
   Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 



                                                                                                                                  
Суми доходiв i витрат 2019р. 2020р. 
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 7096,7 3133 
Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi, 
що генерує дохiд вiд оренди 691,4 - 
 
Примiтка 29 Умовнi активи та зобов'язання  
На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного непередбачуваного зо-
бов'язання або зобов'язання до виконання, iнформацiю про що необхiдно розкрити або 
скоригувати у фiнансових звiтах. 
Загальнi претензiї 
На 31 грудня 2020  i до дати пiдписання фiнансових звiтiв Компанiя не була залучена в судовi 
розгляди, якi могли б мати iстотний вплив на її господарську дiяльнiсть. 
Умовнi зобов'язання податкового характеру 
Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм, 
офiцiйних роз'яс-нень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, що припускає 
неоднозначне тлумачен-ня їх податковими органами. Правильнiсть обчислення податкiв у 
звiтному перiодi може бути перевiрена на протязi трьох наступних рокiв. Останнiм часом 
практика в Українi така, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi 
iнтерпретацiї i вимог дотримання податкового законодавства. Керiвництво Компанiї, виходячи зi 
свого розумiння податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що 
податковi зобов'язання вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень 
вiдповiдними органами може бути iншим i це може мати значний вплив на фiнансову звiтнiсть. 
Примiтка 30 Подiї пiсля дати балансу 
Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi в 2020 роцi продовжує бути вкрай 
непередбачуваною. Вплив такої ситуацiї на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї 
наразi не можливо оцiнити. 
Голова Правлiння  ____________________________________ Мосiйчук Т.К.   
 
Головний бухгалтер  __________________________________ Воробєй Н.Г.  
Затверджено до випуску та пiдписано 28 лютого 2021 року 
 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"  

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

34619277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

01054, мiсто Київ, вулиця Богдана 
Хмельницького, 52-Б, 4 поверх 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

3886 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ №355/4, дата: 
22.02.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) н/д 
 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 110, дата: 08.11.2019 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.12.2020, дата 

закінчення: 22.03.2021 
12 Дата аудиторського звіту 25.03.2021 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
288 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ" 
 
Нацiональному банку України 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Думка  
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНIЯ " (далi - "Компанiя"), що складається 
зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, звiту про прибутки i збитки та iнший 



сукупний дохiд, звiту про рух грошових коштiв та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, 
що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 
виклад значущих облiкових полiтик. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 року, та її фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" щодо її складання. 
Основа для думки  
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 
згiдно з Мiжнародним Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi 
стандарти незалежностi) (далi - Кодекс) та етичними вимогами, застосовними до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть", а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 
Кодексу. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту -  це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 
нашої думки стосовно цiєї звiтностi, i ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.? 
 
Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було 
розглянуто пiд час нашого аудиту 
Оцiнка страхових резервiв 
 Ми зосередились на питаннi формування страхових резервiв у зв'язку з суттєвiстю балансової 
вартостi резервiв - 388 933 тис. грн. в фiнансовiй звiтностi та суттєвiстю судження найвищого 
управлiнського персоналу стосовно припущень, що використовуються для оцiнки страхових 
резервiв. Оцiнка резервiв є суттєвим судженням управлiнського персоналу та залежить вiд 
обраної облiкової полiтики щодо методу формування резерву незароблених премiй, оцiночної 
суми збиткiв, якi заявленi та актуарних припущень стосовно резервiв збиткiв, якi виникли, але 
не заявленi. Внаслiдок цього така оцiнка була важливою для нашого аудиту i вимагала вiд нас 
значної уваги пiд час виконання аудиту. 
Iнформацiя про страховi резерви наведена в Примiтцi 16 "Зобов'язання зi страхової 
дiяльностi", а розкриття припущень управлiнського персоналу щодо оцiнок при формуваннi 
страхових резервiв розкрито у примiтцi 5 "Управлiння страховими та фiнансовими ризиками".
 Ми виконали оцiнку положень облiкової полiтики Компанiї щодо методiв формування 
резервiв незароблених премiй 
Ми виконали аудиторськi процедури, спрямованi на пiдтвердження того, що використанi 
моделi розраховують страховi зобов'язання у повному обсязi та з великим ступенем точностi.  
Ми розглянули актуарнi припущення, що були використанi для основи розрахункiв страхових 
резервiв, розглянули тест адекватностi страхових зобов'язань, оцiнили рiвень страхових 
виплат в порiвняннi з сформованою сумою страхових зобов'язань та отримали аудиторськi 
докази стосовно використання послiдовно актуарних формул розрахункiв, якi з високим 
ступенем точностi призводять до накопичення сум страхових резервiв у розмiрi, що мають 
бути виплаченi страхувальникам у вiдповiдностi до умов страхових договорiв у термiн 
настання таких страхових виплат. 
 
 



Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, що не є 
фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї складається з наступного. 
Рiчна iнформацiя емiтента 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за Рiчну iнформацiю компанiї як емiтента 
цiнних паперiв, що має бути складена у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами (затверджене рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
вiд 03.12.2013 р. № 2826), та мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого 
звiту аудитора щодо неї.  
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, зазначеною вище та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 
викривлення. 
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, якщо ми 
дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити про це 
питання Наглядову раду Компанiї та здiйснити подальшi належнi дiї вiдповiдно до вимог 
МСА та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
 
Звiт з управлiння 
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у Звiтi про управлiння, 
складеному ним за Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", який мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора 
щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю в Звiтi про 
управлiння та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 
iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, що зазначена в Звiтi про управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує 
суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить 
суттєве викривлення, або чи цей Звiт вiдповiдає вимогам законодавства. 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у Звiтi про управлiння, 
отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо  висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б 
необхiдно було включити до звiту. 
Звiтнi данi страховика 
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у Звiтних даних 
страховика, що визначенi Порядком складання звiтних даних страховика, затверджених 
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 
03.02.2004 № 39, якi мiстять iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту 
аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю в Звiтних даних 
страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 
iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, що зазначена у Звiтних даних страховика, та при цьому розглянути, чи 
iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить 



суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 
аудитора, ми доходимо до висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 
включити до звiту. 
Ми робимо висновок з обгрунтованим рiвнем впевненостi щодо Звiтних даних страховика 
станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, в окремому звiтi з 
надання впевненостi вiд 25 березня 2021 року. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  
Наглядова рада Компанiї несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Компанiї. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується , вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  
Крiм того, ми: 
" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, що може поставити  пiд значний сумнiв здатнiсть  Компанiї продовжувати  
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 



розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 
примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так , щоб досягти достовiрного подання. 
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi Компанiї разом з iншими питаннями iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо Наглядовiй радi Компанiї твердження, що ми виконали  вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б 
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi Компанiї, ми 
визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 
перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi 
аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  
Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондову 
бiржу" 
Звiт щодо Звiту з корпоративного управлiння 
Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi з корпоративного управлiння Компанiї (далi - Звiт з 
корпоративного управлiння). 
Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 
3 статтi 401Закону Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе 
управлiнський персонал Компанiї. 
Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить 
iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi Компанiї, що складається зi звiту про фiнансовий 
стан Компанiї станом на 31 грудня 2020 року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 
дохiд, звiту про рух грошових коштiв та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, що 
закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 
значущих облiкових полiтик  та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно 
до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння 
вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є 
значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали 
основу для висловлення нашої думки. 
Думка 
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до 
вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на 
загальних зборах Компанiї; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та 
повноваження посадових осiб Компанiї, наведенi у Звiтi з корпоративного управлiння, не 
суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї, i 



вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
Додаткова iнформацiя вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" 
Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
вiдповiдно до Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 жовтня 2019 року № 
4. Загальна тривалiсть виконання нашого завдання з аудиту складає два роки зi звiтним роком 
включно. 
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства. Значущi ризики, якi 
потребували нашої уваги, але не призвели до модифiкацiї нашої думки наведенi в роздiлi 
"Ключовi питання аудиту". 
Згiдно результатiв нашого аудиту, всi виявленi порушення були обговоренi з управлiнським  
персоналом Компанiї, тi з них, якi потребували внесення виправлень у фiнансову звiтнiсть 
виправленi. Виявленi нами порушення не пов'язанi з ризиком шахрайства. 
Наш звiт узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради, на яку покладенi функцiї 
аудиторського комiтету Компанiї. 
Ми не надавали Компанiї послуги, забороненi законодавством. 
Наша аудиторська фiрма ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" та ключовий партнер у завданнi з аудиту 
фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2020 року є незалежними по вiдношенню 
до Компанiї.  
Ми та iншi члени та фiрми-кореспонденти мережi PKF International, а також контрольованi 
нашої фiрмою суб'єкти господарювання не надавали Компанiї iншi нiж обов'язковий аудит 
послуги, iнформацiя про якi не розкрита у звiтi про управлiння та/або у фiнансовiй звiтностi. 
Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової 
звiтностi Компанiї. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена 
фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. Наш аудит проведено згiдно з МСА та вiдповiдними етичними вимогами 
i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. Внаслiдок властивих для аудиту 
обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких сформованi нашi висновки та на 
яких грунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж остаточними, а отже аудит не 
надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить викривлень, i наш аудит не 
гарантує майбутню життєздатнiсть Компанiї, ефективнiсть чи результативнiсть ведення справ 
Компанiї управлiнським персоналом. 
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА", мiсцезнаходження - м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького 52-Б, 4 поверх, Київ, 01054, Україна, включене в роздiл "Суб'єкти 
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi, номер реєстрацiї 3886. 
 
Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звiт 
незалежного аудитора, є Тетяна Пашина. 
Партнер iз завдання з аудиту                                                                         Т.С. 
Пашина 
(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100155) 
 
мiсто Київ, Україна 
25 березня 2021 року. 

 



 
XVI. Твердження щодо річної інформації 

Наскiльки вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента. 
 
Голова Правлiння 
 
 
 



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичних осіб або найменування 
юридичних осіб, що є сторонами 

договору 

Дата 
укладення 
договору та 

дата 
набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість 
акцій 

(часток), що 
належать 

особам, які 
уклали 

договір, на 
дату його 

укладення 

Кількість голосуючих 
акцій (часток) 

товариства, що надає 
особі можливість 
розпоряджатися 

голосами на загальних 
зборах товариства, на 

дату виникнення 
обов'язку надіслати таке 

повідомлення 
н/д Дата 

укладення 
договору:30.12

.1899. Дата 
набрання 
чинності 

договором:30.
12.1899 

н/д н/д 0 0 

Опис: 
Вiдсутнi 

 
XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 

здійснюють контроль над емітентом 
 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичних осіб або найменування 
юридичних осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дата 
укладення 
договору та 

дата 
набрання 

чинності ним 
та/або дата 
вчинення 

правочину 

Предмет договору та/або правочину Ціна договору та/або 
правочину 

Строк дії договору та/або 
правочину 

н/д Дата 
укладення 

договору:30.12
.1899. Дата 

н/д 0 н/д 



набрання 
чинності 

договором:30.
12.1899. Дата 

вчинення 
правочину:30.

12.1899 
Опис: 
Вiдсутнi 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
23.01.2020 24.01.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 
07.04.2020 08.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
27.04.2020 27.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
15.05.2020 15.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
19.05.2020 20.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
12.06.2020 15.06.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 
17.07.2020 20.07.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій 

08.09.2020 09.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.09.2020 25.09.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 
06.11.2020 06.11.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 
17.12.2020 17.12.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 
 


