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26.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 0302 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

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

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 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 інфраструктури 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 інфраструктури 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/inf-emit 26.01.2022 

 (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  

    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   

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  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

 

Емiтент розкриває промiжну iнформацiю за четвертий квартал, крiм такої iнформацiї: 

 

- iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

 

- промiжна фiнансова звiтнiсть; 

 

- висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi; 

 

- твердження щодо промiжної iнформацiї. 

 

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. 

 

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. 

 

Правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 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) 

 597 

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) 

 46 

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) 

 25 

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) 

 21 

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

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

7. Опис 

 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) 

 19 

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 

 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) 

 17 

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) 

 15 

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.  

 



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. 

 

 



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. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

Важливими подiями в Товариствi упродовж звiтного перiоду були прийнятi рiшення щодо 

лiквiдацiї Чернiвецької обласної дирекцiї ПрАТ "УПСК" та Чернiвецької фiлiї ПрАТ "УПСК" в 

зв'язку з оптимiзацiєю структури Чернiвецького обласного управлiння.  

 

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 

 

 

 


