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 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    Наталiя ВОРОБЄЙ 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українська 

пожежно-страхова компанiя" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20602681 

4. Місцезнаходження: 04080, Київська обл., Київ, Кирилiвська, 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. 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 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 

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 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 ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://upsk.com.ua/main-information/in

f-emit 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    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  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість  X 

10. 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 та 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 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 

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. 

 

Промiжну фiнансову звiтнiсть не перевiрено суб'єктом аудиторської дiяльностi. 

 

Облiгацiї не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Iншi цiннi папери не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Похiднi цiннi паперине випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Корпоративний секретар не обирався, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Борговi цiннi папери не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному кварталi не 

приймалось, значних правочинiв у звiтному кварталi не вчинялось - iнформацiя вiдсутня. 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 22.06.1993 

3. Територія (область) 

 Київська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 100000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 680 

8. 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 

9. Органи управління підприємства 

 Виконавчий - Правлiння, Наглядова рада, вищий - Загальнi збори акцiонерiв 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

н/д н/д н/д 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. 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 в іноземній валюті 

 АТ "Ощадбанк", МФО 322669 

5) IBAN 

 UA853226690000026506300221183 

6) поточний рахунок 

 UA853226690000026506300221183 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 



дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АЕ 641965 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АЕ 641960 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АЕ 641953 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування залiзничного 

транспорту 

АЕ 641944 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ 641957 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування повiтряного 

транспорту 

АЕ 641966 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АЕ 641947 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ 641952 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ 641946 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування майна (iншого, нiж 

передбачено пунктами 7-12) 

АЕ 641963 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ 641942 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АЕ 641951 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ 641948 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 



Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (iншої, 

нiж передбачена пунктами 12 - 

14 цiєї статтi) 

АЕ 641970 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АЕ 641959 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування iнвестицiй АЕ 641961 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АЕ 641973 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АЕ 641945 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування медичних витрат АЕ 641964 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

АЕ641968 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Медичне страхування АЕ 641954 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АЕ 641967 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї 

АЕ 641943 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

АЕ 641976 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  



транспортних засобiв (за 

внутрiшнiми договорами) 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

АЕ 641972 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 д 

АЕ 641949 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування майнових ризикiв 

за угодою про розподiл 

продукцiї у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про угоди про розподiл 

продукцiї" 

АЕ 641974 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування майнових ризикiв 

при промисловiй розробцi 

родовищ нафти i газу у 

випадках, передбачених 

Законом України "Про нафту i 

газ" 

АЕ 641962 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 п 

АЕ 641955 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АЕ 641958 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування цивiльної АЕ 641950 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  



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 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

АЕ 641956 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування майнових ризикiв 

користувача надр пiд час 

дослiдно-промислового i 

промислового видобування та 

використання газу (метану) 

вугiльних родовищ 

АЕ 641969 25.06.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

н/д 24.09.2015 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

Страхування професiйної 

вiдповiдальностi призначених 

органiв з оцiнки 

вiдповiдальностi та визнаних 

незалежних органiзацiй за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

третiм особам 

н/д 25.06.2019 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування спортсменiв вищих 

категорiй 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування життя i здоров'я 

спецiалiстiв ветеринарної 

медицини 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єкта 

господарювання, що надає 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  



послуги iз транспортування 

та/або зберiгання транспортних 

засобiв у разi тимчасового 

затримання транспортних 

засобiв, за шкоду, яка може бути 

заподiяна транспортному засобу 

при здiй 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування засобiв водного 

транспорту 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 iнфекцi 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

космiчної дiяльностi 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування вiдповiдальностi н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  



щодо ризикiв, пов'язаних з 

пiдготовкою до запуску 

космiчної технiки на 

космодромi, запуском та 

експлуатацiєю її у космiчному 

просторi 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування професiйної 

вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть 

яких може заподiяти шкоду 

третiм особам, за перелiком, 

встановленим Кабiнетом 

Мiнiстрiв України 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв туристичної дiяльностi 

за шкоду, заподiяну життю чи 

здоров'ю туриста або його 

майну 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування вiдповiдальностi 

морського судновласника 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування лiнiй 

електропередач та 

перетворюючого обладнання 

передавачiв електроенергiї вiд 

пошкодження внаслiдок впливу 

стихiйних лих або техногенних 

катастроф та вiд протиправних 

дiй третiх осiб 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування вiдповiдальностi 

виробникiв (постачальникiв) 

продукцiї тваринного 

походження, ветеринарних 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  



препаратiв, субстанцiй за 

шкоду, заподiяну третiм особам 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування майна, переданого 

у концесiю 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

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 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єкта 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно третiм 

особам унаслiдок проведення 

вибухових робiт 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування ризику невиплати 

гравцям призiв у разi 

неплатоспроможностi та/або 

банкрутства оператора 

державних лотерей 

н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

страхування судових витрат н/д 11.01.2020 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 член Наглядової ради, Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Михайлов Олександр Михайлович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 вища, Кандидат економiчних наук 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

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

Наглядової ради 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Михайлова Зоя Петрiвна 



3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УПСК", 20602681, ПрАТ "УПСК", 20602681, член Наглядової ради, заступник 

Голови Наглядової ради 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Воробєй Наталiя Гарiївна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УПСК", 20602681, Головний бухгалтер ПрАТ "УПСК",  20602681 

7. Опис 

 08 вересня 2021 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Українська пожежно-страхова компанiя" обрано Головою Правлiння Воробєй Наталiю 

Гарiївну. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бойко Наталiя Олексiївна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УПСК", 20602681, Директор департаменту розвитку особистих видiв страхування 

ПрАТ "УПСК", 20602681 

7. Опис 

 08 вересня 2021 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Українська пожежно-страхова компанiя" обрано членом Правлiння Бойко Наталiю Олексiївну. 

Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть 

за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лiнiченко Олександр Миколайович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УПСК", 20602681, Заступник Голови правлiння  ПраТ "УПСК", 20602681 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шиманська Марина Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УПСК", 20602681, Заступник головного бухгалтера, ПрАТ "УПСК", 20602681 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

н/д 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 

н/д 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

н/д 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

н/д 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (усього) X 0 X X 



за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

н/д 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

н/д 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 5921 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 34590 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 40511 X X 

Опис Поточнi зобов'язання Товариства станом на 30.09.2021 р. 

 

 



VII. 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 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000090351 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

6,25 16000000 100000000 100 

Опис 
Держава акцiями товариства не володiє. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не 

здiйснювалась. Фактiв внесення/виключення цiнних паперiв  до/з бiржових спискiв не було.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у 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. 

 

 

 



ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 07.07.2021 Наглядова 

рада 

13 071 673 558 1,9 Нерухоме 

майно 

08.07.2021 30.12.1899 https://upsk.com.ua/ma

in-information/inf-emit 

Опис: 

Вiдповiдно до п. 10 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до приватних акцiонерних товариств не застосовуються вимоги щодо обов'язкове оприлюднення 

iнформацiї про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо iнше не встановлено його статутом. Статутом Товариства не встановленi вище 

зазначенi вимоги.  

2 07.07.2021 Наглядова 

рада 

3 031 673 558 0,4 Нерухоме 

майно 

28.07.2021 30.12.1899 https://upsk.com.ua/ma

in-information/inf-emit 

Опис: 

Вiдповiдно до п. 10 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до приватних акцiонерних товариств не застосовуються вимоги щодо обов'язкове оприлюднення 

iнформацiї про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо iнше не встановлено його статутом. Статутом Товариства не встановленi вище 

зазначенi вимоги.  

3 07.07.2021 Наглядова 

рада 

4 571 673 558 0,7 Нерухоме 

майно 

08.07.2021 30.12.1899 https://upsk.com.ua/ma

in-information/inf-emit 



Опис: 

Вiдповiдно до п. 10 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до приватних акцiонерних товариств не застосовуються вимоги щодо обов'язкове оприлюднення 

iнформацiї про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо iнше не встановлено його статутом. Статутом Товариства не встановленi вище 

зазначенi вимоги.  

4 07.07.2021 Наглядова 

рада 

3 410 673 558 0,5 Нерухоме 

майно 

08.07.2021 30.12.1899 https://upsk.com.ua/ma

in-information/inf-emit 

Опис: 

Вiдповiдно до п. 10 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до приватних акцiонерних товариств не застосовуються вимоги щодо обов'язкове оприлюднення 

iнформацiї про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо iнше не встановлено його статутом. Статутом Товариства не встановленi вище 

зазначенi вимоги.  



XII. 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 / 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 

 

1. 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 

05.05.2020 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000090351 н/д н/д н/д 

 

2. 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 

реєст

рації 

випус

ку 

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: 

Обмеження вiдсутнi. 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська пожежно-страхова компанiя" 
за ЄДРПОУ 20602681 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 680 

Адреса, телефон: 04080 Київ, Кирилiвська, 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 30.09.2021 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 1 026 1 365 

    первісна вартість 1001 4 733 5 505 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 707 ) ( 4 140 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 141 486 132 495 

    первісна вартість 1011 289 768 248 699 

    знос 1012 ( 148 282 ) ( 116 204 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 82 138 78 471 

    первісна вартість 1016 100 030 98 458 

    знос 1017 ( 17 892 ) ( 19 987 ) 

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 37 920 32 205 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 147 325 152 934 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 409 895 397 470 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 623 1 467 

Виробничі запаси 1101 1 623 1 467 

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 6 293 15 688 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 44 64 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 3 442 1 833 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 840 13 086 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 215 828 206 388 

Готівка 1166 0 206 388 

Рахунки в банках 1167 215 828 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 780 13 205 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 2 780 13 205 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 234 850 251 731 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 28 813 4 730 

Баланс 1300 673 558 653 931 

 

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 57 370 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 37 635 30 831 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 71 2 559 

Усього за розділом I 1495 207 920 203 604 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 7 619 7 619 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 23 291 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 388 933 378 905 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 113 854 101 525 

    резерв незароблених премій 1533 275 079 277 380 

    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 419 843 409 815 

    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 1 579 425 

    товари, роботи, послуги 1615 8 173 1 628 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 541 5 921 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 5 105 5 432 

    розрахунками зі страхування 1625 248 370 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 073 1 916 

    одержаними авансами 1635 162 385 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 24 582 26 052 

Поточні забезпечення 1660 2 876 2 877 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 561 938 

Усього за розділом IІІ 1695 45 795 40 512 

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 673 558 653 931 

Примітки: н/д 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
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Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 561 225 570 620 

Премії підписані, валова сума 2011 593 046 591 344 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 39 946 ) ( 10 539 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 301 10 456 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 10 426 271 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 207 506 ) ( 13 006 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 267 104 ) ( 227 064 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 86 615 330 550 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 12 328 -12 983 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 12 328 -12 870 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -113 

Інші операційні доходи 2120 18 875 14 661 

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 ( 49 116 ) ( 91 919 ) 

Витрати на збут 2150 ( 18 406 ) ( 183 627 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 48 518 ) ( 56 341 ) 

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 1 778 341 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 16 122 27 450 



Інші доходи 2240 25 255 396 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 331 ) ( 3 085 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 26 388 ) ( 158 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 13 436 24 944 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 752 -17 738 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 7 206 

    збиток 2355 ( 4 316 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 43 733 

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 0 43 733 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 43 733 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 316 50 939 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5 012 2 945 

Витрати на оплату праці 2505 45 610 44 474 

Відрахування на соціальні заходи 2510 10 039 9 711 

Амортизація 2515 11 579 10 606 

Інші операційні витрати 2520 240 350 264 152 

Разом 2550 312 590 331 888 

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 -0,269750 0,450380 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,269750 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,45 

Примітки: н/д 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 0 

 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 28 261 28 728 

Надходження від повернення авансів 3020 22 078 14 745 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 135 933 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 4 796 3 672 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 549 421 565 733 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 25 970 49 692 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 313 451 ) ( 308 790 ) 

Праці 3105 ( 36 818 ) ( 37 737 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 948 ) ( 10 226 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 33 113 ) ( 28 008 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 17 425 ) ( 17 209 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 506 ) ( 719 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 10 182 ) ( 10 080 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 23 923 ) ( 14 028 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 24 ) ( 106 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 263 029 ) ( 218 868 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 4 531 ) ( 16 921 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -53 176 28 819 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 8 734 



    необоротних активів 3205 30 305 112 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 16 107 27 111 

    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 ( 1 412 ) ( 10 227 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 46 ) 

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 45 000 25 684 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

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 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 3 085 ) 

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 0 -3 085 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -8 176 51 418 

Залишок коштів на початок року 3405 215 828 165 585 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 264 1 072 

Залишок коштів на кінець року 3415 206 388 218 075 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Українська 

пожежно-страхова компанiя" 
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Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 57 370 0 12 844 37 706 0 0 207 920 

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 57 370 0 12 844 37 706 0 0 207 920 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -4 315 0 0 -4 315 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 -4 315 0 0 -4 315 

Залишок на кінець року  4300 100 000 57 370 0 12 844 33 391 0 0 203 605 

Примітки: У зв'язку з неможливим вiдображенням Iнших резервiв (резерв катастроф) у Формi №4 "Звiт про власний капiтал" за 9 мiсяцiв 2021р., суми 

iнших резервiв,  наведенi у стовпчику 7 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Приватне акцiонерне товариство 

 

 "Українська пожежно-страхова компанiя" 

 

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за  9 мiсяцiв 2021 року  
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Звiт про фiнансовий стан станом на 30 вересня 2021 

 

Показники  на 30.09.2021 на 31.12.2020 

 

Нематерiальнi активи  1365 1026 

 

Основнi засоби  132495 114486 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  78471 82138 

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  32205 37920 

 

Залишок коштiв у централiзованих стра-хових резервних фондах  152934

 147325  

 

Необоротнi активи  397470 409895 

 

Запаси  1467 1623  

 

Дебiторська заборгованiсть страхуваль-никiв  15688 6293 

 

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом  64 44 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахун-ками з нарахованих доходiв  1833 3442 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть  13086 4840 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї  - - 

 

Грошi та їх еквiваленти  206388 215828 

 

Активи з перестрахування  13205 2780 

 

Оборотнi активи  194409 234850 

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  4730 28813 

 

AКТИВИ  653931                   673558 

 

Акцiонерний (статутний) капiтал  100000 100000 

 

Капiтал у дооцiнках  57370 57370 

 

 Додатковий капiтал  - - 

 

Резервний капiтал  12844 12844 

 

Нерозподiлений прибуток  30831 37635 



 

Iншi резерви 

 

Капiтал 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання  2559 

 

203604 

 

7619 71 

 

207920 

 

7619 

 

Довгостроковi зобов'язання  23291 23291 

 

Страховi резерви   378905 388933 

 

Довгостроковi зобов'язання i забезпе-чення  409815 419843 

 

Заборгованiсть перед працiвниками з оплати вiдпусток  2877 2876 

 

Короткострокова  кредиторська заборго-ванiсть з податкiв   5921 5541 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi та страху-вання 

 2286 2321 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за  

 

страховою дiяльнiстю  26052 24582 

 

Iншi поточнi зобов'язання  3376                  8896 

 

Поточнi зобов'язання i забезпечення  40512                      45795 

 

Зобов'язання  429534 465638 

 

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  653931 673558 

 

 

Голова Правлiння   Воробєй Н.Г. 

 

В.о. головного бухгалтера    Дем'яненко О.М. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 9 мiсяцiв, що закiнчились 30.09.2021 

року 

 

Показники  30 вересня 30 вересня 

 

            2021 2020 

 

Виручка вiд страхових премiй  593046 591344 

 

Страховi премiї, що переданi у перестрахування  (39946) (10539) 

 

Змiна резервiв незароблених премiй  8125 (10185) 

 

Чистi заробленi страховi премiї  561225 570620 

 

Собiвартiсть страхових послуг  (207506) (13006) 

 

Страховi виплати  (267104) (227064) 

 

Чистi доходи  86615 330550 

 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв  12328 (12983) 

 

Iншi операцiйнi  доходи 

 

Iншi операцiйнi витрати 

 

  18875 

 

(48518) 14661 

 

(56341) 

 

Витрати на збут  

 

Адмiнiстративнi витрати  (18406) 

 

(49116) (183627) 

 

(91919) 

 

Результат вiд операцiйної дiяльностi 

 

Iншi фiнансовi доходи 

 

Iншi доходи  1778 

 

16122 

 

25255 341 



 

27450 

 

396 

 

Фiнансовi витрати 

 

Втрати вiд участi в капiталi  (3331)                   

 

                               

 

             3085 

 

Iншi витрати  

 

  (26388)  

 

  (158)                                      

 

 

Фiнансовий результат до оподаткування  

 

Витрати за податком на прибуток 

 

Чистий прибуток збиток 

 

Iнший сукупний дохiд: 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв    

 

13436                                                                                   

 

(17752) 

 

(4316)                           

 

24944  

 

(17738) 

 

7206 

 

43733 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом   - 

 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування  - 43733 

 

СУКУПНИЙ ДОХIД   (4316)  50939 

 

    



 

                    Показник прибутку на акцiю    

 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй  16 000 000 16 000 000 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю  (0,26975) 0,45038 

 

 

Голова Правлiння   Воробєй Н.Г. 

 

 

В.о. головного бухгалтера    Дем'яненко О.М. 

 

 

Звiт про рух грошових коштiв (Прямий метод) за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2021 року 

 

    

 

Показники  За 9 мiсяцiв 2021р За 9 мiсяцiв 2020р 

 

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

 

Повернення податкiв i зборiв   - 

 

Цiльового фiнансування вiд отримання субсидiй, дотацiй  - -  

 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв  28261 28728 

 

Надходження вiд повернення авансiв  22078 14745 

 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках  1135 933 

 

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)   - 

 

Надходження вiд операцiйної оренди 

 

Надходження вiд страхових премiй  4796 

 

549421 

 

3672 

 

565733 

 

Iншi надходження  25970 49692 

 

Витрачання на придбання товарiв, робiт, послуг  (313451) (308790) 

 

Витрачання на оплату працi  (36818) (37737) 

 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи  (9948) (10226) 



 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  (17425) (17209) 

 

Зобов'язань з податкiв i зборiв  (33113) (28008) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть  (5506) (907) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших подат-кiв i зборiв  (10182) (10080) 

 

Витрачання на повернення авансiв  (24) (106) 

 

Витрачання на сплату авансiв  (23923) (14028) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  (263029) (218868) 

 

Iншi витрачання  (4531) (16921) 

 

Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi  -53176 28819 

 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльно-стi    

 

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй   8734 

 

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв  30305 112 

 

Надходження вiд отриманих вiдсоткiв  16107 27111 

 

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй  1412 10227 

 

Витрачання на придбання необоротних активiв   46 

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi    45000 25684 

 

Надходження вiд власного капiталу    

 

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансо   вої    оренди 

 

Витрачання на викуп власних акцiй   

 

(3085) 

 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi   (3085) 

 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод  (8176) (51418) 

 

Залишок коштiв на початок року  215828 165585 

 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  (1264)  1072 

 

Залишок коштiв на кiнець  року  206388 218075 

 



 

 

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                            30.09.2021  30.09.2020 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти             91911  40175 

 

Кошти на депозитних рахунках               114477  177900 

 

Разом для звiту про рух грошових коштiв               206388  218075 

 

 

Голова Правлiння   Воробєй Н.Г. 

 

 

 

В.о. головного бухгалтера    Дем'яненко О.М. 

 

 

 

Звiт про змiни у власному капiталi за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2021 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 01.01.2021 року 100000 57370  12844 37706 - 207920 

       

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод -4316  -4316 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод        

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв        

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу      

  

 

Викуп акцiй (часток        



 

Перепродаж викуплених акцiй (часток)        

 

Анулювання викуплених акцiй (часток)        

 

Iншi змiни в капiталi        

 

Разом змiн у капiталi     -4316  -4316 

 

Залишок на 30.09.2021 року 100000 57370  12844 33390  203604 

      

Залишок на 01.01.2020 року 100000 22663  12844 37510  173017 

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод     7206  7206 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  43733     43733 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  43733     43733 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу       

 

Викуп акцiй (часток)        

 

Перепродаж викуплених акцiй (часток)        

 

Анулювання викуплених акцiй (часток)        

 

Iншi змiни в капiталi        

 

Разом змiн у капiталi  43733   7206  50939 

 

Залишок на 30.09.2020 року 100000 66396  12844 44716  223956 

 

 

Голова Правлiння   Воробєй Н.Г. 

 

 

 

В.о. головного бухгалтера    Дем'яненко О.М. 

 

  

 

Примiтки до промiжної 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 30 вересня 2021 року в Страховiй компанiї працювали 680 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 (вклю-чаючи 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 перед-бачена 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. бю-джету 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 Украї-ни) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дру-жин (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 пiд-вищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'є-кти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести 

до аварiй екологiч-ного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ 641949 25.06.2015 

 

Страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випад-ках, 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 шко-ди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 

власностi та навколиш-ньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв АЕ 641955 25.06.2015 



 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних ванта-жiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпеч-них 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, випад-кового пошкодження 

або псування АЕ 641956 25.06.2015 

 

Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового 

видобування та використання газу (мета-ну) вугiльних родовищ АЕ 641969 25.06.2015 

 

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 Основнi засоби, Iнвестицiйна нерухомiсть та Нематерiальнi активи 

 

Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. 

 

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.       

 

Примiтка 4 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 4730 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:          

 

9 мiсяцiв 2021 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 4 730 

 

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, 26Площа 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 

 

В липнi 2021р. було продано 2 примiщення:  Офiс, м.Київ, вул. Костянтинiвська, 2а та Офiс, 

м.Київ, вул. Шота Руставелi, 16. 

 

Примiтка 5 Запаси 

Станом на 30 вересня 2021р. сума запасiв склала 1467 тис. грн.  

 

 

 



Рядок Найменування статтi          9 мiс 2020            9 мiс 2021 

 

1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 1871             1467 

 

1.2. Матерiали 1 2 

 

1.3. Паливо 139 197 

 

1.4. Запаснi частини 265 198 

 

1.5 Iншi запаси 1466 1070 

 

 

Примiтка 6 Активи перестрахування 

 

 9 мiс 2020 9 мiс 2021 

 

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 

 

Частка перестраховикiв в резервах заявлених, але не виплачених збиткiв  

 

4332 

 

106 13205 

 

Всього активи вiд договорiв перестрахування 4438 13205 

 

Примiтка 7 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

9 мiся-цiв 2020   9 мiсяцiв2021 

 

Грошовi кошти  на поточному рахунку в банку та у касi 40175 91911 

 

Кошти розмiщенi на депозитах  177900 114477 

 

Грошовi кошти в дорозi 

 

Всього  

 

218075  

 

206388 

 

Примiтка 18 Статутний капiтал 

 

Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Вартiсть акцiй 

 

Залишок на кiнець дня 30 верес-няня 2021 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 30 вересня 2021 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 30 вересня 2021 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.              

 

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 30.09.2021 р. були наступнi акцiонери: 

 

- Михайлов Олександр Михайлович (99.9994%)   

 

Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам (непогашеної 

судимостi у власникiв iстотної участi за корисливi та посадовi злочини немає). 

 

9 мiс 2020 9 мiс 2021 

 

Статутний капiтал 100000 100000   

 

Структура статутного капiталу в грошовому виразi по-дана нижче  

 

Примiтка 9 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 

30.09.2021р. 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 30 вересня 2021 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 

вини-кненням 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 9 мiс 2020 9 мiс 2021 

   

кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 23917 26052 

 

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  277380 277380 

 

резерв заявлених, але не виплачених збит-кiв 56452 56452 

 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 

 



резерв катастроф 45073 

 

2559 45073 

 

2559 

резерв незароблених пре-мiй на кiнець звiтного пе-рiоду 30.09.2020 резерв незароблених 

премiй на кiнець звiтного перiоду 30.09.2021 

 

Страхування вiд нещасних випадкiв 5014 9553 

 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 32325 37064 

 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 384 1185 

 

Страхування залiзничного транспор-ту 708 691 

 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 33350 33544 

 

Страхування повiтряного транспорту 14 543 

 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

 235 251 

 

Страхування вантажiв та багажу (ва-нтажобагажу) 718 753 

 

Страхування майна  13944 16430 

 

Страхування цивiльної вiдповiдаль-ностi власникiв наземного транспор-ту (включаючи 

вiдповiдальнiсть пе-ревiзника) 7148 5342 

 

 Страхування вiдповiдальностi влас-никiв повiтряного транспорту (вклю-чаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)  173 

 

Страхування вiдповiдальностi влас-никiв водного транспорту (включаю-чи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 29 274 

 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 6034 5310 

 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

 4  

 

Страхування фiнансових ризикiв  136 

 

Страхування медичних витрат 1976 3172 

 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї 395 246 

 

Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 

установах i орга-нiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiку-вання 

вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обо-в'язкiв 4 2 

 



Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнан-суються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охо-рони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) 6275 7215 

 

Авiацiйне страхування цивiльної авi-ацiї 1421 5502 

 

Страхування цивiльної вiдповiдаль-ностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 

договорами) 160948 136871 

 

Обов'язкове страхування цив. вiдпо-вiд. операторя ядерної установки за ядерну шкоду 

 7279 

 

Страхування цивiльної вiдповiдаль-ностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно по-жежами та аварiями на об'єктах пiд-вищеної небезпеки, включаючи 

по-жежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести 

до аварiй еко-логiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 2454 2572 

 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1411 1260 

 

Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ наф-ти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ" 371 398 

 

Страхування вiдповiдальностi експо-ртера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шко-ди, яку може бути заподiяно здоро-в'ю людини, 

власностi та навколиш-ньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв 18 23 

 

Страхування вiдповiдальностi суб'єк-тiв перевезення небезпечних ванта-жiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпеч-них вантажiв 462 518 

 

Страхування цивiльної вiдповiдаль-ностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 

законному во-лодiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберi-гання чи використання цiєї зброї 438 434 

 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, ви-падкового пошкодження 

або псуван-ня 446 515 

 

 Страхування цивiльно-правової вiд-повiдальностi приватного нотарiуса 122 120 

 

Страхування вiдповiдальностi оцiнки вiдповiдностi 4 4 

 

Усього  276 652 277 380 

 

 

Примiтка 10 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 2021 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 

 

 9 мiсяцiв  2020 9 мiсяцiв  2021 

 

Поточний податок на прибуток за основною ставкою 18 % - - 

 

Податок на дохiд вiд страхової дiяльностi за ставкою 3 % 17738 17752 

 

Примiтка 11 виручка вiд страхових премiй 

 

Вид страхування 9 мiс 2020 9 мiс 2021 

 

страхування вiд нещасних випадкiв 10 864 21 792 

 

медичне страхування (безперервне страху-вання здоров'я) 78 254 86 077 

 

страхування здоров'я на випадок хвороби 1 218 3 246 

 

страхування залiзничного транспорту 1 416 1 430 

 

страхування наземного транспорту (крiм залi-зничного) 76 684 79 596 

 

страхування повiтряного транспорту 72 915 

 

страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспо-рту)

 525 552 

 

страхування вантажiв та багажу (вантажоба-гажу) 1 843 1 748 

 

страхування майна (iншого, нiж передбачено графами 7 - 12) 34 104 38 850 

 

страхування цивiльної вiдповiдальностi влас-никiв наземного транспорту (включаючи 

вiд-повiдальнiсть перевiзника) 17 349 13 053 

 

страхування вiдповiдальностi власникiв повi-тряного транспорту (включаючи вiдповiдаль-нiсть 

перевiзника) 0 290 

 

страхування вiдповiдальностi власникiв вод-ного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 97 602 

 

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена графами 14 - 16)

 13 657 12 528 

 

страхування кредитiв (у тому числi вiдповiда-льностi позичальника за непогашення креди-ту)

 9 1 

 

страхування фiнансових ризикiв 0 321 

 

страхування медичних витрат 5 285 6 630 



 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї 946 641 

 

Особисте страхування медичних i фармацев-тичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiку-вання 

вiрусом iмунодефiциту людини при ви-конаннi ними службових обов'язкiв 16 5 

 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органi-зацiях, 

що фiнансуються з Державного бю-джету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (ко-манд) 15 209 17 189 

 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 3 385 2 984 

 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 2 999 23 344 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi вла-сникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 316 159 251 992 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi опе-ратора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 0 17 876 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi су-б'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 приз-вести 

до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 5 929 6 145 

 

Страхування майнових ризикiв при промис-ловiй розробцi родовищ нафти i газу у випад-ках, 

передбачених Законом України "Про на-фту i газ" 1 853 1 323 

 

Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видален-ня) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодуван-ня шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 

власностi та навколишньому приро-дному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї (видалення) небез-печних вiдходiв 31 46 

 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв пере-везення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при переве-зеннi небезпечних вантажiв 1 095 1 257 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi гро-мадян України, що мають у власностi чи iн-шому 

законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи ви-користання цiєї зброї 1 034 1 126 

 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошко-дження 

або псування 1 001 1 139 

 

Страхування цивiльно-правової вiдповiдаль-ностi приватного нотарiуса 295 338 

 

Страхування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплатоспроможностi та/або банк-рутства 

оператора державних лотерей 13 8 

 

Разом 591 344 593 046 

 



    

Примiтка 12 Витрати на страховi виплати  

 

  

Короткостроковi страховi договори страхування майна 9 мiс 2020 9 мiс 2021 

 

Добровiльне страхування:   

 

- вiд нещасних випадкiв 694 688 

 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 34488 31515 

 

- страхування здоров'я за випадок хвороби 418 529 

 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 

 

- Страхування повiтряного транспорту 32586 35247 

 

150 

 

- Страхування вантажiв та багажу  197 

 

- страхування майна  2465 1379 

 

- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)   911 2166 

 

- Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 194 109 

 

- страхування медичних витрат 967 691 

 

- Страхування фiнансових ризикiв   

 

- Страхування сiльськогосподарської продукцiї 79 68 

 

- Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 256 234 

 

- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспорт-них засобiв (за внутрiшнiми 

договорами) 

 

- Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового зни-щення 153921

 194109 

 

- 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) 144  

 

Всього 227123 267104 

 

   

 



Примiтка 13 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 30 вересня 2021  i до дати пiдписання фiнансових звiтiв Компанiя не була залучена в судовi 

розгля-ди, 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 14 Подiї пiсля дати балансу 

 

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi в 2021 роцi продовжує бути вкрай 

непередбачуваною. Вплив такої ситуацiї на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї 

наразi не можливо оцiнити. 

 

 

Голова Правлiння                __________________________________  Воробєй Н.Г. 

 

 

 

В.о. головного бухгалтера  __________________________________  Дем'яненко О.М. 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва 

 

Важливими подiями в Товариствi упродовж звiтного перiоду були:  

 

Змiна складу Наглядової ради Товариства. 

 

Вiдповiдно до п. 11.2.1. Статуту Товариства склад Наглядової ради становить 3 особи. 

 

На початок 2021 р. склад Наглядової ради був наступним: 

 

Голова  Наглядової ради - Михайлов О.М.; 

 

Заступник Голови  Наглядової ради - Михайлова З.П.; 

 

Член Наглядової ради - Ставицький I.Є. 

 

Припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "УПСК" Ставицький I.Є. (протокол № 

18 вiд 07.09.2021 р.) 

 

Змiна складу Правлiння Товариства. 

 

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 2021 р. склад Правлiння був наступним: 

 

Голова Правлiння  - Мосiйчук Т.К.; 

 

Член Правлiння     - Шиманська М.В.; 

 

Член Правлiння     - Лiнiченко О.М. 

 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 07.09.2021р. (протокол № 19) в складi  Правлiння були  

наступнi змiни: 

 

прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Правлiння Мосiйчук Т.К. 

 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 08.09.2021р. (протокол № 20,21) в склад  Правлiння були 

внесенi наступнi змiни: 

 

прийнято рiшення про обрання  Головою  Правлiння Воробєй Н.Г. 

 

прийнято рiшення про обрання  членом Правлiння Бойко Н.О. 

 

Станом на 30.09.2021 р. склад Правлiння  наступний: 

 

Голова Правлiння  - Воробєй Н.Г.; 

 

Член Правлiння     - Шиманська М.В.; 

 



Член Правлiння     - Лiнiченко О.М.  

 

Член Правлiння     - Бойко Н.О.  

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ: 

 

Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи. 

 

Основними ризиками, з якими Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" стикнулося у промiжний звiтний перiод 2021 року значною мiрою були пов'язанi з 

загальним  станом ринку фiнансових послуг, економiчно нестабiльною ситуацiєю в країнi, 

зниженням платоспроможностi фiзичних та юридичних осiб, в зв'язку с пандемiєю COVID-19, 

спричиненою коронавiрусом SARS-CoV-2, низьким рiвнем страхової культури населення.  

 

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. 

 

Голова Правлiння                             Наталiя ВОРОБЄЙ 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки це вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий 

стан, прибутки та збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну 

iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про 

ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 


