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СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20602681 

Місцезнаходження емітента Україна Київська Фастiвський р-н 

08530 м. Фастiв пл. Перемоги,1 

Міжміський код, телефон та факс емітента (044)463-6421 417-1615 

Електронна поштова адреса емітента 

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

 (дата) 

Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"   

 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) Власна WEB-сторiнка вiдсутня в мережі Інтернет 

 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 



а) ідентифікаційні 

реквізити, 

місцезнаходження 

емітента 

X 

б) інформація про 

державну реєстрацію 

емітента 

X 

в) банки, що 

обслуговують емітента 
X 

г) основні види 

діяльності 
X 

ґ) інформація про 

одержані ліцензії 

(дозволи) на окремі види 

діяльності 

X 

д) відомості щодо 

належності емітента до 

будь-яких об'єднань 

підприємств 

- 

е) інформація про 

рейтингове агентство 
- 

є) інформація про органи 

управління емітента 
- 

2. Інформація про 

засновників та/або 

учасників емітента та 

кількість і вартість 

акцій (розміру часток, 

паїв) 

X 

3. Інформація про 

чисельність працівників 

та оплату їх праці 

X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо 

освіти та стажу роботи 

посадових осіб емітента 

X 



б) інформація про 

володіння посадовими 

особами емітента 

акціями емітента 

X 

5. Інформація про осіб, 

що володіють 10 

відсотків та більше акцій 

емітента 

X 

6. Інформація про 

загальні збори 

акціонерів 

X 

7. Інформація про 

дивіденди 
- 

8. Інформація про 

юридичних осіб, 

послугами яких 

користується емітент 

X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про 

випуски акцій емітента 
X 

б) інформація про 

облігації емітент 
- 

в) інформація про інші 

цінні папери, випущені 

емітентом 

- 

г) інформація про похідні 

цінні папери 
- 

ґ) інформація про викуп 

власних акцій протягом 

звітного періоду 

- 

д) інформація щодо 

виданих сертифікатів 

цінних паперів 

X 



10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про 

основні засоби емітента 

(за залишковою 

вартістю) 

X 

б) інформація щодо 

вартості чистих активів 

емітента 

- 

в) інформація про 

зобов'язання емітента 
X 

г) інформація про обсяги 

виробництва та 

реалізації основних видів 

продукції 

- 

ґ) інформація про 

собівартість реалізованої 

продукції 

- 

12. Інформація про 

гарантії третьої особи за 

кожним випуском 

боргових цінних паперів 

- 

13. Відомості щодо 

особливої інформації та 

інформації про іпотечні 

цінні папери, що 

виникала протягом 

звітного періоду 

X 

14. Інформація про стан 

корпоративного 

управління 

X 

15. Інформація про 

випуски іпотечних 

облігацій 

- 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 



а) інформація про розмір 

іпотечного покриття та 

його співвідношення з 

розміром (сумою) 

зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з 

цим іпотечним 

покриттям 

- 

б) інформація щодо 

співвідношення розміру 

іпотечного покриття з 

розміром (сумою) 

зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з 

цим іпотечним 

покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних 

активів у складі 

іпотечного покриття, які 

відбулися протягом 

звітного періоду 

- 

в) інформація про заміни 

іпотечних активів у 

складі іпотечного 

покриття або включення 

нових іпотечних активів 

до складу іпотечного 

покриття 

- 

г) відомості про 

структуру іпотечного 

покриття іпотечних 

облігацій за видами 

іпотечних активів та 

інших активів на кінець 

звітного періоду 

- 

ґ) відомості щодо підстав 

виникнення у емітента 

іпотечних облігацій прав 

на іпотечні активи, які 

складають іпотечне 

покриття за станом на 

кінець звітного року 

- 

17. Інформація про 

наявність прострочених 

боржником строків 

сплати чергових 

платежів за кредитними 

договорами (договорами 

позики), права вимоги за 

якими забезпечено 

іпотеками, які включено 

до складу іпотечного 

покриття 

- 

18. Інформація про 

випуски іпотечних 

сертифікатів 

- 



19. Інформація щодо 

реєстру іпотечних 

активів 

- 

20. Основні відомості про 

ФОН 
- 

21. Інформація про 

випуски сертифікатів 

ФОН 

- 

22. Інформація про осіб, 

що володіють 

сертифікатами ФОН 

- 

23. Розрахунок вартості 

чистих активів ФОН 
- 

24. Правила ФОН - 

25. Річна фінансова 

звітність 
X 

26. Копія протоколу 

загальних зборів 

емітента, які проведені 

за звітний період (для 

акціонерних товариств) 

(додається до паперової 

форми при поданні 

інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський 

висновок 
X 

28. Річна фінансова 

звітність, складена 

відповідно до 

Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

- 

29. Звіт про стан об'єкта 

нерухомості (у разі 

випуску цільових 

облігацій, виконання 

зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами 

нерухомості) 

- 



30. Примітки 

1.д) Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територiальним чи виробничим принципом. 1.е) У статутному 

фондi вiдсутня державна частка, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не 

займає монопольного становища через це питаннями рейтингування товариство не займалось. 7. Дивiденди у звiтному 

перiодi не нараховувались i не виплачувались. 9.а) Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних 

системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. 9.б) 

Облiгацiї не випускались. 9.в)Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством 

не випускались. 9.r)Бланки сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не замовлялись сертифiкати iнших цiнних паперiв не 

видавались. 11.г), 11.r) - дiяльнiсть пiдприємства за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не класифiкується як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води . 12. Борговi цiннi папери 

не випускались. 15-16. Iпотечнi облiгацiї не випускались. 17. Прострочка сплати чергових платежiв за договорами, права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 18.Товариство не випускало 

iпотечнi сертифiкати. 19-24. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 28. Акцiонерне товариство не готує фiнансову 

звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 29. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають 

вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а 

саме: 01.01.1900 Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть 

подiї. 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

Повне найменування АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

Скорочене найменування (за наявності) АТ "УПСК" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Поштовий індекс 08530 

Область, район Фастiвський 

Населений пункт М.ФАСТIВ, 

Вулиця, будинок ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 1 

 

Інформація про державну реєстрацію емітента 

Серія і номер свідоцтва А00 №099563 

Дата державної реєстрації 22.06.1993 

Орган, що видав свідоцтво Фастiвський мiськвиконком 

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 80000000 



Сплачений статутний капітал (грн.) 80000000 

 

Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банку 300335 

Поточний рахунок 26504172 

  

Найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" 

МФО банку 320371 

Поточний рахунок 26501001870 

 

Основні види діяльності 

66.03.0 Iншi послуги у сферi страхування 

67.20.0 Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

д/н д/н 

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть АВ № 469623 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

страхування АВ № 360455 22.10.2007 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстроково 

Опис Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано при потребi 



  

страхування АВ№330441 26.04.2007 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстроково 

Опис Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано при потребi 

  

страхування 
АБ №123924 

безстрок. 
20.04.2005 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстрокова 

Опис д/н 

  

страхування АВ№377556 18.01.2008 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
26.12.2010 

Опис Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.  

  

страхування 
АБ№100036 

безстрок. 
01.07.2005 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстрокова 

Опис д/н 

  

страхування 
АБ № 

100311безстрок. 
30.09.2005 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстрокова 

Опис д/н 

  

Страхова дiяльнiсть АГ № 569136 24.12.2010 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

страхування 
АБ № 

321547безстрок. 
16.12.2005 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстрокова 

Опис д/н 

  

страхування 
АВ № 

158799безстрок. 
04.10.2006 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
безстрокова 

Опис д/н 



  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469621 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469622 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469624 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469625 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469626 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469627 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469628 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469629 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 



  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469630 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469631 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469632 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469633 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469634 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469635 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469636 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469637 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 



  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469638 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469639 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469640 10.06.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 483038 16.10.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

Страхова дiяльнiсть АВ № 469844 27.07.2009 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 
Безстрокова 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Безстрокова 

  

_______________ 

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника 

та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Добровiльне 

пожежне 

товариство 

України 

00000000 
Україна м.Київ Печерський 01033 м.Київ 

вул.Тарасiвська, 4 
0 



Український 

пожежний 

концерн 

"Укрпожсервiс" 

00000000 
Україна м.Київ Шевченкiвський 01004 

м.Київ вул.Круглоунiверситетська,20/1 
0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Егiда" 

00000000 
Україна м.Київ Печерський 04015 м. Київ 

вул.Редутна,55 
0 

Київська мiська 

дирекцiя 

"Укрсоцбанку" 

00000000 
Україна м.Київ Печерський 02230 м. Київ 

вул. Димитрова,3 
0 

Промислово-

iнвестицiйний 

банк України 

"Промiнвестбанк" 

00000000 
Україна м.Київ Шевченкiвський 01004 м. 

Київ пр. Шевченка,12 
0 

Прізвище, ім"я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0 

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1944 Фонд оплати працi: 28187тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати 

працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: ФОП збiльшився по вiдношенню до 2009 року на 14,2 % у звэязку iз  збiльшенням 

чисельностi працюючих. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам 

емiтента:Товариство не проводить самостiйної кадрової програми. 

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Заiчко Ольга Юрiївна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 002525 29.03.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1957 

Освіта** Киевский торгово-економ инсти, бух облiк и анализ , економист 



Стаж керівної роботи (років)** 14 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Заступник Головного бухгалтера АТ "УПСК 

Опис До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi 

встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у 

встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на 

рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно 

штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах 

посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру 

додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 35. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

 

Посада Заступник Голови Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Межуєва Олена Вiталiївна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 527878 19.12.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1974 

Освіта** Український транспортний унiверситет, iнженер- економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 13 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Директор контрольно-ревiзiйного департаменту АТ "УПСК" 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i 

має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, 

пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи 

та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi 

товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за 

сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй 

формах. Стаж роботи (рокiв) - 14. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. 

 

Посада Ревiзор 



Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Дмитренко Людмила Володимирiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 187577 08.07.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1967 

Освіта** Київський iнститут народного господарства, економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 19 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Головний бухгалтер АТ "УПСК" 

Опис Ззабезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує 

проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-

правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та 

документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або 

Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати 

участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового 

скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам 

акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. 

Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - Директор 

департаменту цiнних паперiв АТ УПСК. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших 

пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи 

(рокiв) - 25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

 

Посада Заступник Голови правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Бондаренко Свiтлана Юрiївна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 235068 22.08.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1980 

Освіта** Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси 



Стаж керівної роботи (років)** 6 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Директор департаменту перестрахування АТ "УПСК" 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i 

має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, 

пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи 

та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi 

товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за 

сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй 

формах. Стаж роботи (рокiв) - 11. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. 

 

Посада Заступник Голови Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Онопрiйчук Володимир Степанович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 676588 09.08.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1957 

Освіта** Тернопiльський фiнансово-економiчний, фiнансита кредит, економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 27 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Заступник Голови Правлiння, Директор департаменту НАСК "Оранта" 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i 

має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, 

пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи 

та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi 

товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за 

сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй 

формах. Стаж роботи (рокiв) - 36. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. 

 



Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Пшеченко Олена Григоровна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 382873 23.05.2000 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1954 

Освіта** Ленiнградський державний iнститут культури, бiблiограф 

Стаж керівної роботи (років)** 17 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Заступник Голови Правлiння ВАТ "КДЕМЗ" 

Опис Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом 

товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання 

розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати 

позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим 

iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими 

особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - Голова 

правлiння ВАТ "КДЕМЗ". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах 

посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 38 рокiв. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Михайлов Олександр Михайлович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 713479 26.03.2002 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1958 

Освіта** КIIЦА, iнженерно-економiчний 



Стаж керівної роботи (років)** 18 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Голова правлiння АТ "УПСК" 

Опис Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює 

повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має 

право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства 

трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового 

скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам 

акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Оплата 

працi - згiдно штатного розкладу. Основне мiсце роботи - Голова Наглядової ради АТ 

"УПСК" . Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа 

вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової 

винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 35. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

 

Посада Голова Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Ритвiн Дмитро Михайлович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 719196 10.02.1998 Дарницьким РУ ГУ, м.Києва 

Рік народження** 1969 

Освіта** КIIЦА, iнженерно-механiчний 

Стаж керівної роботи (років)** 16 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Перший заступник Голови Правлiння АТ " УПСК" 

Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального 

виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд 

iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, 

делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i 

має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого 

органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 

Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного 

розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа 

вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової 

винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 23. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у 



персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Максимчук Олександр Васильович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

НА 127127 11.06.1996 Хмельницьким РВД м. Хмельницька 

Рік народження** 1953 

Освіта** Хмельницький технологiчний iнститут, технолог 

Стаж керівної роботи (років)** 26 

Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Директор ТОВ "ХПСК" 

Опис - Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом 

товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання 

розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати 

позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим 

iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими 

особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - директор 

ТОВ "ХПСК", Хмельницький,смт. Чорний острiв,вул.Щорса, 5 . Про роботу на посадах "за 

сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй 

формах. Стаж роботи (рокiв) - 42. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав)* або 

ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесенн

я до 

реєстру 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількост

і акцій 

(у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явни

ка 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Голова 

Наглядов

ої ради 

Михайлов 

Олександр 

Михайлович 

СО 713479 

26.03.2002 

Старокиївським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.09.19

98 

1232441

8 
61.62209 

123244

18 
0 0 0 

Голова 

Правлiнн

я 

Ритвiн 

Дмитро 

Михайлович 

СН 719196 

10.02.1998 

Дарницьким РУ 

ГУ, м.Києва 

01.09.19

98 
2000000 10 

200000

0 
0 0 0 

Член 

Наглядов

ої ради 

Максимчук 

Олександр 

Васильович 

НА 127127 

11.06.1996 

Хмельницьким 

РВД м. 

Хмельницька 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 

Головни

й 

бухгалте

р 

Заiчко Ольга 

Юрiївна 

МЕ 002525 

29.03.2002 

Дарницьким РУ 

ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 

Заступни

к Голови 

Правлiнн

я 

Межуєва 

Олена 

Вiталiївна 

СО 527878 

19.12.2000 

Ватутiнським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 

Дмитренко 

Людмила 

Володимирiв

на 

СО 187577 

08.07.1999 

Днiпровським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.09.19

98 
12400 0.062 12400 0 0 0 

Заступни

к Голови 

правлiнн

я 

Бондаренко 

Свiтлана 

Юрiївна 

СН 235068 

22.08.1996 

Печерським РУ 

ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 

Заступни

к Голови 

Правлiнн

я 

Онопрiйчук 

Володимир 

Степанович 

СО 676588 

09.08.2001 

Мiнським РУ 

ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядов

ої ради 

Пшеченко 

Олена 

Григоровна 

СО 382873 

23.05.2000 

Подiльським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

01.01.19

00 
0 0 0 0 0 0 



Києвi 

Усього 1433681

8 

71.68409 143368

18 

0 0 0 

_______________ 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменува

ння 

юридичної 

особи 

Ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходж

ення 

Дата 

внесен

ня до 

реєстру 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явн

ика 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

Multisafe 

Ivest Limited 
00147647 

Кiпр P.C. 01060 

Nicosia 

Afroditis, 25, 2 

nd floor, Office 

204 

12.04.20

08 
4986000 24.93 

498600

0 
0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесен

ня до 

реєстру 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явн

ика 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

Михайлов 

Олександр 

Михайлови

ч 

СО 713479 26.03.2002 

Старокиївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

01.09.19

98 

1232441

8 

61.6220

9 

123244

18 
0 0 0 

Ритвiн 

Дмитро 

Михайлови

ч 

СН 719196 10.02.1998 Дарницьким 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

01.09.19

98 
2000000 10 

200000

0 
0 0 0 

Усього 1931041

8 

96.5520

9 

193104

18 

0 0 0 

_______________ 

 

Інформація про загальні збори акціонерів 



Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 

 

Дата проведення 09.04.2010 

Кворум зборів** 99.79 

Опис 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї щодо внесення змiн та 

доповнень до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного. П О Р Я Д О 

К Д Е Н Н И Й 1. Обрання Голови, Секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту 

загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 

2009рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсii за 2009рiк. 4. Звiт Наглядової ради за 2009рiк. 5. Затвердження рiчного 

звiту та балансу Товариства за 2009рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 рiк. 7. 

Перспективи розвитку Товариства на 2010р 8 Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 9. Про 

лiквiдацiю вiддiлень та iнших структурних пiдроздiлiвТовариства. 1.Обрання голови, секретаря зборiв та 

лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: 1.1. Обрати головою 

зборiв - Цвик Г.О; 1.2. Обрати секретарем - Дмитренко Л.В.; 1.3. Обрати лiчильну комiсiю в складi 2 осiб: 

Цвик Г.О., Дмитренко Л.В.; 1.4. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв: встановити 

максимальний термiн для докладу - 30хв., для виступу до 10 хв. Загальнi збори провести без перерви в 

роботi. Приймати рiшення вiдкритим голосуванням, шляхом пiдняття карток. Голосували: "За" - 19 958 

050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 

0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

за 2009рiк. Вирiшили: 2.1. Затвердити звiт Правлiння та визнати дiяльнiсть Правлiння за 2009р. 

задовiльною. Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. 

"Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 3. Звiт Ревiзiйної комiсii за 

2009рiк Вирiшили: 3.1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора акцiонерного товариства "Українська 

пожежно-страхова компанiя". 3.2. Питання про затвердження балансу та рiчних звiтiв акцiонерного 

товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2009 рiк вирiшити в наступному питаннi порядку 

денного. Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. 

"Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 4. Звiт Наглядової ради за 

2009рiк. Вирiшили: 4.1. Затвердити звiт Наглядової ради за 2009р. Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, 

що становить 100% присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) 

голосiв. Рiшення прийнято. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009рiк. Вирiшили: 

5.1. Затвердити баланс акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2009рiк 5.2. 

Затвердити рiчнi звiти акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2009 рiк 

Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 

%) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 6. Перспективи розвитку Товариства на 

2010р. Вирiшили: 6.1.Затвердити головнi напрямки дiяльностi товариства на 2010 рiк. 6.2.Вийти зi складу 

учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донецьке агентство УПСК" (код ЄДРПОУ 

25103988), продавши свою частку, що складає 40% Статутного фонду та становить 4000,00 (чотири 

тисячi) гривень, за цiною не нижче 100,00( Сто гривень 00 копiйок) грн. Голосували: "За" - 19 958 050 

голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 

%) голосiв. Рiшення прийнято. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 рiк. Вирiшили: 7.1. 

Прибуток, отриманий в 2009 р.в сумi 29972,6 тис. грн. розподiлити наступним чином: - направити до 

"Резервного фонду" - 1500,0 тис.грн ; - залишити нерозподiленним - 28472,6 тис. грн. Голосували: "За" - 

19 958 050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; 

"Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 8 Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

Вирiшили: 8.1. Затвердити змiни до Статут щодо змiни мiсцезнаходження Товариства та доручити Головi 

Правлiння Д.М.Ритвiну пiдписати та зареєструвати у встановленому законодавством України порядку. 

8.2. Розгляд та затвердження нової редакцiї Статуту Акцiонерного товариства "Українська пожежно-

страхова компанiя" складеного вiдповiдно до вимог закону України <Про акцiонернi товариства> 

перенести на наступнi збори акцiонерiв. Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, що становить 100% 

присутнiх на загальних зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення 

прийнято. 9. Про лiквiдацiю вiддiлень та iнших структурних пiдроздiлiвТовариства. Вирiшили: 9.1. 

Лiквiдувати у 2010р. районi вiддiлення Чернiгiвського обласного управлiння: 1. Менське районне 

вiддiлення - м. Мена, вул. Робiтнича,10; 2. Варвинське районне вiддiлення - м. Варва, вул. Шевченка,34; 3. 

Кулiкiвське районне вiддiлення - м. Куликiвка, вул. Партизанська,7; 4. Носiвське районне вiддiлення - м. 

Носiвка, вул. Центральна,9; 5. Рiпкинське районне вiддiлення- м. Рiпки, вул. Попундренка,23; 6. 

Сосницьке районне вiддiлення - м.Сосниця, вул. Виноградського,22; 7. Срiбнянське районне вiддiлення - 

м. Срiбне, вул. Чапаєва,33; 8. Щорське районне вiддiлення - м. Щорс, вул. Щорса,1. 9.2. Лiквiдувати у 

2010р. районi вiддiлення Закарпатського обласного управлiння 1. Перечинське районне вiддiлення - м. 

Перечин, пл.Народна,4; 2. Хустське районне вiддiлення - м. Хуст, вул. Учительська,14; 3. Берегiвське 

районне вiддiлення - м. Берегове, вул.Сеченi,51/1. 9.3. Лiквiдувати у 2010р. вiддiлення Закарпатського 

обласного управлiння: 1. Мукачiвське вiддiленням - м. Мукачеве, вул.Ярослава Мудрого,26-а; 9.4. 

Доручити Головi Правлiння Товариства Ритвiну Д.М. органiзувати роботу по лiквiдацiї зазаначених в 

п.п.9.1.-9.3. вiддiлень. Голосували: "За" - 19 958 050 голосiв, що становить 100% присутнiх на загальних 

зборах. "Проти" - 0 (0 %) голосiв; "Утримались" - 0 (0 %) голосiв. Рiшення прийнято. 

  

Вид загальних 
чергові позачергові 



зборів* 

 

X 

Дата проведення 05.08.2010 

Кворум зборів** 99.7 

Опис 

Правлiнням, при прийняттi рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, вносилась пропозицiя включити до порядку денного наступнi питання (пропозицiї щодо 

внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили): ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови 

та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. 

Затвердження рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi 

iснування, у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску акцiй) та затвердження 

вiдповiдних змiн у Статутi Товариства. 5. Про припинення дiї договору на ведення реєстру, укладеного з 

ТОВ РКФ "Акцiонер". 6. Визначення дати припинення ведення реєстру. 7. Визначення депозитарiю для 

обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких змiнюється з документарної в бездокументарну 

форму iснування. 8. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 9. Про затвердження тексту Повiдомлення про 

дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованному виданнi ДКЦПФР та персонального 

повiдомлення акцiонерiв. 10. Про визначення способу персонального Повiдомлення акцiонерiв про 

прийняття Загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства. 11. Внесення змiн та 

доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про 

акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту 

Товариства. 12. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй та 

реєстрацiєю внесення змiн до Статуту Товариства. Пропонується рiшення: затвердити запропонований 

порядок денний з доповненням простим голосуванням. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, 

що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, 

що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 

голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення 

прийняте. 1. З першого питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 

Пропонується рiшення: Обрати Межуєву О.В. Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

Дмитренко Л.В. секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 

19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних 

зборах. Рiшення прийняте. 2. З другого питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї 

Пропонується рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Межуєва О.В., Дмитренко Л.В. Пiдсумок 

голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх 

назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх 

назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi 

голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3. З третього питання порядку денного: 

Затвердження регламенту загальних зборiв. Пропонується рiшення: затвердити наступний регламент 

загальних зборiв: - основна доповiдь -20хвилин; - спiвдоповiдь -5хвилин; - виступи в дебатах -3хвилини; - 

вiдповiдi на запитання - 3хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного 

вiдбувається шляхом пiдняття карток. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Пiдсумок голосування: 

<ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних 

зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних 

зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на 

загальних зборах. Рiшення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного: Затвердження рiшення 

про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у 

бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску акцiй) та затвердження вiдповiдних змiн у 

Статутi Товариства. Пропонується рiшення: на виконання вимог Закону України <Про акцiонернi 

товариства>, перевести випуск акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у 

бездокументарну форму iснування. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 

% вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 4.2. Слухали: 

пропозицiю Дмитренко Л.В.про внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною форми 

iснування акцiй. Пропонується рiшення: Пункт 7.1.Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Товариство 

випускає простi iменнi акцiї на весь розмiр Статутного капiталу i проводить їх реєстрацiю в порядку, 

передбаченому законодавством. Акцiї випускаються у бездокументарнiй формi> Затвердити змiни до 

Статуту Товариства, пов'язаними iз визначенням форми iснування акцiй як бездокументарної. Пiдсумок 

голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх 

назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх 

назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi 

голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 5. З п'ятого питання порядку денного: Про 

припинення дiї договору на ведення реєстру, укладеного з TOB РКФ <Акцiонер>. Пропонується рiшення: 

Припинити дiю договору на ведення реєстру №01-07/Р вiд 27.04.2007р., укладеного з ТОВ РКФ 

<Акцiонер>, у зв'язку з переведенням випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi 

iснування, у бездокументарну форму iснування. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що 

становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що 

становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 

голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення 

прийняте. 6. З шостого питання порядку денного: Визначення дати припинення ведення реестру 

Пропонується рiшення: Визначити датою припинення ведення реєстру <16> листопада 2010р. Пiсля дати 

припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру за цим випуском акцiй 

припиняється. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної 

кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної 



кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 7. З сьомого питання 

порядку денного: Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких 

змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування. Пропонується рiшення: Визначити 

Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> депозитарiєм для 

обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких змiнюється з документарної в бездокументарну 

форму iснування. Доручити Ритвiну Дмитру Михайловичу пiдписати договiр з депозитарiєм Приватне 

акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> про обслуговування емiсiї. 

Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, 

присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, 

присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi 

голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 8. З восьмого питання порядку денного: 

Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй 

випуску, що дематерiалiзується. Пропонується рiшення: Визначити Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" зберiгачем у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в 

цiнних паперах власникам акцiй. Доручити Ритвiну Дмитру Михайловичу пiдписати договiр iз зберiгачем 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" про вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах. Доручити провести дематерiалiзацiю акцiй Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 

голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 

голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних 

зборах. Рiшення прийняте. 9. З дев'ятого питання порядку денного: Про затвердження тексту 

Повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованному виданнi ДКЦПФР 

та персонального повiдомлення акцiонерiв. Пропонується рiшення: Затвердити текст Повiдомлення про 

дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованному виданнi ДКЦПФР та персонального 

повiдомлення акцiонерiв. Доручити Ритвiну Дмитру Михайловичу опублiкувати повiдомлення про 

дематерiалiзацiю в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення. Пiдсумок голосування: <ЗА> 

- 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних 

зборах. Рiшення прийняте. 10. З десятого питання порядку денного: Про визначення способу 

персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття Загальними зборами рiшення про 

дематерiалiзацiю акцiй товариства. Слухали: пропозицiю Дмитренко Л.В. про визначення способу 

персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття Загальними зборами рiшення про 

дематерiалiзацiю акцiй товариства. Пропонується рiшення: Визначити спосiб персонального 

повiдомлення акцiонерiв про прийняття Загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю акцiй 

товариства - поштовi вiдправлення. Доручити Ритвiну Дмитру Михайловичу повiдомити персонально 

акцiонерiв про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення. 

Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, 

присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, 

присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi 

голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 11. З одинадцятого питання порядку денного: 

Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до 

Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження 

нової редакцiї Статуту Товариства. Пропонується рiшення: перенести розгляд питання на наступнi 

загальнi збори. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 голосiв, що становить 100 % вiд загальної 

кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної 

кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд 

загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 12. З дванадцятого питання 

порядку денного: про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй та 

реєстрацiєю внесення змiн до Статуту Товариства. Пропонується рiшення: Доручити Ритвiну Дмитру 

Михайловичу провести дематерiалiзацiю акцiй Товариства та провести реєстрацiюзмiн до Статуту 

Товариства в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити Ритвiна Дмитра Михайловича 

вiд iменi акцiонерiв пiдписати змiни до Статуту Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 19937818 

голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. <ПРОТИ> - 0 

голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх назагальних зборах. 

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,присутнiх на загальних 

зборах. Рiшення прийняте. 

  

_______________ 

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775 

Місцезнаходження Україна м.Київ Печерський 01133 м.Київ бул. Лесi Українки, буд. 34, под. 3, поверх 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 533951 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010 

Міжміський код та телефон (044) 222-78-96 

Факс (044) 222-78-96 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

Опис Укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах №Е-32-2010 вiд 10.11.2010р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "РАДА лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20071290 

Місцезнаходження Україна м.Київ Печерський 01015 м.Київ вул. Лейпцiзька, 2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1575 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України, рiшення 101. 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001 

Міжміський код та телефон 044/507-25-56 

Факс 044/507-25-56 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Договор на надання послуг аудиту №10 вiд 07.04.2003 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Юридична консультацiйна фiрма "Дарина" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19410158 

Місцезнаходження Україна м.Київ Подiльський 04080 м.Київ вул. Фрунзе, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

вiдсутня 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 

Міжміський код та телефон 044/417-5579 

Факс 044/417-5579 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту 

Опис договiр № 1 вiд 01.02.05р. 

 



Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730267 

Місцезнаходження Україна м.Київ Оболонський 04209 м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 362068 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.07.2007 

Міжміський код та телефон (044) 467-74-55 

Факс (044) 467-74-55 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис Товаристо самостiйно вело реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, але, у зв'язку з 

закiнченням термiну дiї лiцензiї АА № 770287, виданої ДКЦПФР 21.08.2004р., Загальними 

зборами акцiонерiв АТ УПСК вiд 30.04.2007 №1. Прийнято рiшення про передачу ведення 

Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, з 15.05.2007р. ТОВ "Акцiонер". У 

звiтному перiодi Загальними зборами акцiонерiв 05.08.2010р., прийнято рiшення про змiну 

форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну, внаслiдок чого прийнято 

рiшення про розiрвання договору 01-07/р 27.04.2007 на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв. Дата припинення ведення реєстру: <16> листопада 2010р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв>  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 



Місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 04107 м.Київ Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)585 42 40 

Факс (044)585 42 40 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Укладено договiр про обслуговування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №Е 2562/10 

вiд 24.11.2010р. 

 

Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстраці

ї випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Тип 

цінног

о 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальн

а вартість 

акцій (грн.) 

Кількіст

ь акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.09.2010 790/1/10 ДКЦПФР UA4000090351 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарн

а Іменні 
4 20000000 80000000 100 

Опис 

У звiтному перiодi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. 

Свiдоцтво про випуск акцiй у документарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

21.07.2009р. за № 211/1/09 втратило чиннiсть. Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на бiржах та 

торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до 

лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не 

випускались. 

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 140 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

140 



- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 53 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

53 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 

Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, 

поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" створено та 

зареєстровано у 1992 р., як закрите акцiонерне товариство. В червнi 1993р. 

була проведена перереєстрацiя у вiдкрите акцiонерне товариство. За час роботи 

АТ було зареєстровано в ДКЦПФР України вiсiм емiсiй акцiй на загальну суму 

80 000 000грн. У звiтному перiодi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. Свiдоцтво про 

випуск акцiй у документарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 21.07.2009р. за № 211/1/09 втратило 

чиннiсть. 

Про організаційну структуру емітента, 

дочірні підприємства, філії, представництва 

та інші відокремлені структурні підрозділи із 

зазначенням найменування та 

місцезнаходження, ролі та перспектив 

розвитку, зміни в організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним періодом 

Станом на 31.12.2010 р. страхова компанiя має 158 вiдокремлених пiдроздiлiв: 

Вiнницька область 1)Вiнницька фiлiя,м. Вiнниця, вул. Наливайко, 19 2) 

Вiнницька дирекцiя, м. Вiнниця, вул. 1-го травня, 39/1 3) Подiльський 

регiональний страховий Центр АТ "УПСК", м. Вiнниця, вул. Арiтектора 

Артинова, 16 4) Центральна Вiнницька дирекцiя, м. Вiнниця, вул.1-го Травня, 

39/1 5) Вiнницьке обласне управлiння, м. Вiнниця, вул.Архiтектора 

Артинова,16 6) Вiнницьке центральне вiддiлення, м. Вiнниця, вул.Некрасова,53 

Волинська область 7) Волинська фiлiя, м. Луцьк, вул. Шопена, 13/42 8) 

Волинське обласне управлiння, м. Луцьк, вул Вiннiченка,65 Днiпропетровська 

область 9) Днiпропетровська фiлiя, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 14-А 10) 

Днiпропетровське обласне управлiння, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 14-а 

11 Жовтоводська фiлiя, м. Жовтi Води, вул. Петровського 56 12) Лiвобережна 

фiлiя, м.Днiпропетровськ, ву.Гоголя, 14-а 13) Павлоградська фiлiя, 

м.Павлоград, вул.Полтавська,95/22 14) Криворiзька фiлiя, м.Кривий Рiг, 

вул.Косiора,32, к.35 15) Днiпродзержинське вiддiлення, м.Днiпродзержинськ, 

проспект Ленiна, 60, оф.28 16) Нiкопольське вiддiлення, м.Нiкополь, 

вул.Трубнiкова,24, к.78 Донецька область 17) Донецька фiлiя, м. Донецьк, 

вул.проф.Богословських,5 18) Пiвденно - Схiдне РУ, м. Донецьк, вул. Ф. 

Зайцева, 46 А 19) Марiупольська фiлiя, м. Марiуполь, вул. Варганова,2 

Житомирська область 20) Житомирська фiлiя, м. Житомир, вул. Київська, 96,к4 



21) Коростенське регiональне вiддiлення Житомирської фiлiї, Житомирська 

обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 26 22) Новоград-Волинське регiональне 

вiддiлення Житомирської фiлiї, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 

вул. Пушкiна, 9 23) Коростишiвське регiональне вiiдiлення Житомирської 

фiлiї, Житомирська обл. М. Коростишев, вул. Шевченка, 14 24) Житомирське 

обласне управлiння, м. Житомир, вул. Театральна, 5 кв. 13 25) Житомирська 

обласна дирекцiя, м. Житомир, вул. Київська, 96 26) Житомирський 

мiжрайонний страховий центр, м.Чуднiв, вул.Ленiна, 165 Закарпатська область 

27) Закарпатська фiлiя, м. Ужгород, вул. Кирила та Мефодiя,2 28) Закарпатське 

обласне управлiння, м. Ужгород, вул. Собранецька, 146 29) Берегiвське, м. 

Берегове, вул. Сеченi, 51/1 30) Iршавське, м. Iршава, вул. Севостянова, 54 31) 

Рахiвське, м. Рахiв, вул. Привокзальна, 5, кв.11 32) Хустське, м. Хуст, вул. 

Учительська, 14 33) Тячiвське, м. Тячiв, вул. Комсомольська, 4, кв. 5 34) 

Мукачiвське вiддiлення, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Миру, 19-а 35) 

Перечинське вiддiлення , м. Перечин, пл. Народна, 4 36) Закарпатська обласна 

дирекцiя, Закарпатська обл., м. Тячiв, вул. Собранецька 146, к.1 Запорiзька 

область 37) Запорiзька фiлiя, м. Запорiжжя, вул. Грязнова, 65 38) Запорiзьке 

обласне управлiння, м. Запорiжжя, вул. Гоголя, 149, корпус 1, офiс 2 39) 

Запорiзька дирекцiя, м. м. Запорiжжя, вул Миру,20 Iвано-Франкiвська область 

40) Iвано-Франкiвське управлiння, м. Iвано-Франкiвськ, пл. Ринок, 14 41) 

Богородчанське вiддiлення , Iвано-Франкiвська обл., смт. Богородчани, вул. 

Шевченка, 64 42) Калуське вiддiлення, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, 

вул.Степана Бандери,18 43) Коломийське вiддiлення , Iвано-Франкiвська обл., 

м. Коломия, вул. Мiцкевича,8 44) Снятинське вiддiлення , Iвано-Франкiвська 

обл., м. Снятин, вул. Коснятина, 48 45) Косiвське вiддiлення, Iвано-

Франкiвська обл., м. Косiв, вул. Незалежностi, 10 46) Городенкiвське 

вiддiлення , Iвано - Франкiвська обл., м. Городенка, вул. Шевченка, 86 47) 

Iвано-Франкiвська фiлiя, м. Iвано-Франкiвськ, вул.Мiхновського, 14 

Кiровоградська область 48) Кiровоградська фiлiя, м. Кiровоград, вул. 

Володарського, 68 Луганська область 49) Луганська фiлiя, м. Луганськ, вул. 

Квартал Олексiйова, 12 50) Луганське обласне управлiння, м. Луганськ, вул. 

Димитрова 20,оф.66 Львiвська область 51) Захiдна фiлiя, м.Львiв, вул. 

Пекарська, 30 52) Старосамбiрське мiжрайонне вiддiлення , м. Старий Самбiр, 

вул. Л.Галицького, 98 53) Пустомитiвське вiддiлення, Львiвська обл., м. 

Пустомити, вул. Грушевського, 8 54) Львiвське обласне управлiння, м. Львiв, 

вул. Левицького, 21, к.1 Миколаївська область 55) Миколаївська фiлiя, м. 

Миколаїв, вул. Володарського, 1 56) Миколаївська дирекцiя, м.Миколаїв, 

вул.Шевченка, 11/1 57) Миколаївське обласне управлiння, м. Миколаїв, пр-т 

Ленiна, 171, оф 163-164 58) Пiвденно-Українська фiлiя, м. Миколаїв, 

вул.Комсомольська,59 Одеська область 59) Одеська фiлiя, м. Одеса, вул. 

Толстого, 6 60) Одеське обласне управлiння, м. Одеса, вул. Рiшельєвська, 11, 

к.12 61) Бiляївське районне вiддiлення Одеського обласного управлiння, 

Одеська обл., м. Бiляївка, вул. Кiпенка, 6 62) Iзмаїльське вiддiлення Одеського 

ОУ, м.Iзмаїл, вул. Осипенка, 65 63) Пiвденне регiональне управлiння, м. Одеса, 

вул Рiшельєвська, 11, к.12, Полтавська область 64) Полтавське обласне 

управлiння, м. Полтава, вул. Ватутiна, 3, оф.1 65) Фiлiя АТ "УПСК" в 

Полтавськiй обл., м. Кременчук, вул. 60-рiччя Жовтня, 94/28 66) Крюкiвське 

районне вiддiлення АТ "УПСК" в м. Кременчук, Полтавська обл., м. 

Кременчук, вул. 60 рокiв Жовтня, 68/2 Рiвненська область 67) Рiвненська фiлiя, 

м. Рiвне, вул. Соборна, 181 68) Володимирецьке вiддiлення Рiвненської фiлiї, 

Рiвненська обл., смт. Володимирець, вул. Соборна, 49 69) Кузнецовське 

вiддiлення Рiвненської фiлiї, Рiвненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетикiв, 

19 70) Рокитнiвське вiддiлення. Рiвненська обл., м. Рокитне, вул. Партизанська, 

4 71) Рiвненське вiддiлення, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, с. Колоденка, 

вул Свободи, 18 Сумська область 72) Пiвнiчне регiональне управлiння, м. 

Шостка, вул. Петропавлiвська,76 73) Сумське обласне управлiння, м. Суми, 

вул. Металургiв, 16 74) Сумська фiлiя, м.Суми, вул.Богуна, 16 75) Глухiвське 

районне вiддiлення , Сумська обл., Глухiвський р-н., м.Глухiв, вул. Києво-

Московська 36/37 Тернопiльська область 76) Тернопiльська обласна дирекцiя, 

м. Тернопiль, вул.Грушевського, 23, оф304 77) Тернопiльська фiлiя, м. 

Тернопiль, вул. Шашкевича, 3 78) Чорткiвське вiддiлення Тернопiльської фiлiї, 

Тернопольська обл., м. Чорткiв, вул. Гончара, 6а 79) Теребовлянське 

вiддiлення, Тернопольська обл., м. Теребовля, вул. Сiчових Стрiльцiв, 1-а, к.3 

Харкiвська область 80) Харкiвська фiлiя, м. Харкiв, вул. Дерев'янка 3А, 81) 

Харкiвське обласне управлiння, м. Харкiв, вул. Гоголя, 7 82) Харкiвський 

страховий центр, м.Харкiв, вул.Новгородська, 11-а Херсонська область 83) 

Херсонське обласне управлiння, м. Херсон, вул. Пугачова, 8, кв.1 84) Пiвденна 

фiлiя, м. Херсон, вул. Молодiжна, 10, кв.2 85) Цюрупинське вiддiлення, м. 

Цюрупинск, вул.Енгельса,43 Хмельницька область 86) Хмельницьке обласне 

управлiння, м. Хмельницький, вул.Прибузька, 2 87) Шепетiвське мiжрайонне 

вiддiлення, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, Староконстянтинiвське шосе, 6 

88) Старокостянтинiвське районне вiддiлення, Хмельницька обл., м. 

Старокостянтинiв, пр. Подiльський, 3, кв.7 89) Городоцьке вiддiлення, 

Хмельницька обл., м. Городок, вул. Київська, 18, к.123 90) Славутське 

вiддiлення, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ленiна, 15 91) Кам'янець-

Подiльське вiддiлення, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. 

Грушевського, 46 92) Волочиське вiддiлення, Хмельницька обл., м. Волочиськ, 

вул. Незалежностi, 92 93) Полонське вiддiлення, Хмельницька обл., м. 

Полонне, вул. Лесi Українки,154 94) Хмельницька обласна дирекцiя, 

м.Хмельницький, вул.Свободи,77 Чернiвецька область 95) Чернiвецька фiлiя, 

м. Чернiвцi, вул. М.Лисенка, 14 96) Чернiвецьке ОУ, м. Чернiвцi, вул. 



М.Лисенка, 14 Черкаська область 97) Черкаське ОУ, м. Черкаси, вул. 

Хрещатик, 205 98) Черкаська дирекцiя, м.Черкаси, Хрещатик, 205 99) 

Черкаська фiлiя, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, кв.1 Чернiгiвська область 

100) Чернiгiвське обласне управлiння, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 34-А, к. 1 101) 

Бахмачське, м. Бахмач, вул. Дружби, 4 102) Городнянське, м. Городня, вул. 

Радянська, 34/12 103) Варвинське, м. Варва, вул. Шевченка, 34 104) Iчнянське, 

м. Iчня, вул. Гоголя, 2 105) Козелецьке, м. Козелець, вул. Комсомольська, 13 

106) Коропське, м. Короп, вул. Поштова, 6 107) Корюкiвське, м. Корюкiвка, 

вул. Шевченка, 73 108) Куликiвське, м. Куликiвка, вул. Партизанська, 7 109) 

Менське, м. Мена, вул. Робiтнича, 10 110) Новоград-Сiверське, м. Новоград-

Сiверський, вул. Козацька, 9 111) Носiвське, м. Носiвка, вул. Центральна, 9 

112) Прилуцьке, м. Прилуки, вул. Переяславська, 59 113) Рiпкинське, м. Рiпки, 

вул. Попудренка, 23 114) Семенiвське, м. Семенiвка, Червона площа, 12 115) 

Срiбнянське, м. Срiбне, вул. Чапаєва, 33 116) Талалаївське, м. Талалаївка, вул. 

Ватутiна, 4 117) Сосницьке, м. Сосниця, вул. Виноградського, 22 118) 

Щорське, м. Щорс, вул. Щорса, 1 119) Борзнянське, м. Борзна, вул. Кулiша, 128 

120) Нiжинське, м. Нiжин, вул. Подвойського, 9 121) Чернiгiвська фiлiя, смт. 

Коцюбинського, вул. Шевченка, 41 АР Крим 122) Кримське республiканське 

управлiння, м. Сiмферополь, вул. Фрунзе/Ленiнградська 16а/4 к,1 123) 

Кримська республiканська дирекцiя, м.Севастополь, пр-т Жовтневої революцiї, 

22, кор.6, кв.63 124) Кримська фiлiя, м. Сiмферополь, вул. Некрасова, 21, к3 

125) Севастопольська фiлiя, м. Севастополь, вул. Ленiна,21,оф.9 126) 

Кримський страховий центр, м.Євпаторiя, вул.Iнтернацiональна, 109, к.17 127) 

Центральне Кримське управлiння, м.Сiмферополь, вул.Щаденка, 31 128) 

Схiдно-Кримська дирекцiя, м.Феодосiя, вул.Ялтинська 1, к3 Київська область 

129) Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi, м. Київ, вул. 

Фрунзе, 40 130) Фастiвське районне вiддiлення, м. Фастiв, пл. Перемоги, 1 131) 

Броварське районне вiддiлення, м. Бровари, вул. Незалежностi, 21/74 132) 

Перше регiональне управлiння, м. Київ, Фрунзе, 40 133) Друге регiональне 

управлiння, м. Київ, вул. Фруанзе, 40 134) Центральне регiональне управлiння, 

м. Київ, вул. Фрунзе, 40 135) Мiжрегiональна дирекцiя, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 

136) Центральна фiлiя, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 137) Центральна дирекцiя, м. 

Київ, вул. Фрунзе, 40 138) Київське управлiння , м. Київ, вул. Фрунзе, 40 139) 

Схiдна фiлiя, Луганська обл, м. Свердловск, вул. Косiора,3 140) Київська 

дирекцiя, м.Київ, вул.Фрунзе,40 141) Третє регiональне управлiння, м.Київ, 

вул.Фрунзе,40 142)Дирекцiя "Україна", м.Київ, вул.Фрунзе,40 143) 

Кiровоградське обласне управлiння, м. Кiровоград, вул.Володарського, 68 144) 

Нiжньоднiпровська фiлiя, м. Днiпропетровськ, пр.iм.газети"Правда",29,оф.618 

145) Заводська фiлiя, м. Днiпродзержинськ,пр.Пелiна,9 146) Криворiзький 

страховий центр м. Кривий Рiг, вул.Жовтнева,6 147)Нiкопольська фiлiя, 

Днiпропетровська, м. Нiкополь, вул.Трубнiкова 24 к.78 148)Новомосковська 

фiлiя, М.Новомосковськ,вул.Радянська,18 149) Захiдно-Донбаська фiлiя, м. 

Павлоград, вул. Полтавська,127 150)Катеринославська фiлiя, м. 

Днiпропетровськ, вул.Красна,19 151)Пiвнiчно-Донецька фiлiя ,м. Словянск, 

вул.Свободи,6 152)Горлiвська фiлiя, м. Горлiвка, вул.Першотравнева,29/20 

153) Краматорська фiлiя, м. Краматорск, вул.марата,7 оф.52 154) Шахтарська 

фiлiя, м. Шахтарськ, мiкрорайон Журавлiвка,3-а 155) Слобожанська фiлiя, м. 

Харкiв, вул.Малиновського,3 156) Мiжобласна дирекцiя "Днiпро", 

м.Днiпропетровськ, вул.К.Лiбхнекта,49 157)Генеральне регiональне 

управлiння, Київ, вул.Фрунзе,40 158) Волинська обласна дирекцiя, м.Луцьк, 

вул.Шопена,13. Вiдокремленi пiдроздiли в своїй дiяльностi керуються 

Положенням про вiдповiдний вiдокремлений пiдроздiл АТ "УПСК" i 

здiйснюють усi види страхування на якi АТ"УПСК" має лiцензiї. Вiдокремленi 

пiдроздiли АТ "УПСК" не є юридичними особами, складають вiдокремлений 

баланс, що входить до зведеного балансу АТ "УПСК", та самостiйно формують 

резерв незароблених премiй. Максимальний обсяг страхових зобов'язань за 

окремим договором страхування i загальний обсяг страхових зобов'язань 

вiдокремлених пiдроздiлiв регламентується Правлiнням АТ "УПСК" та 

оформлюється дорученнями. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з 

боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих 

пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод 

нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки 

вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про 

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - 

ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну 

України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i 

"Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк 

ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку 

(МСБО). Фiнансова звiтнiсть до ДКЦПФР пiдготовлена за методичними 

рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам 

МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Бухгалтерський облiк у 

2000 роцi переведений на Мiжнародну систему стандартiв бухгалтерського 

облiку (МСБО). Установлена границя суттевоств для оприлюднення активiв на 

баланс в сумi 50 грн. Цiнностi придбанi по цiнi нижче цiєї границi, списуються 

на витрати без оприбуткування iї на склад активiв. Оцiнка i облiк основних 



засобiв проводиться згiдно iз Стандартами України. Одиницею облiку є 

окремий об"ект основних засобiв i iнших необоротних активiв. Амортизацiя 

окремої о об'єкту основних фондiв розраховується вiд залишкової вартостi по 

норматива згiдно ст.83 закону України "Про оподаткування прибутку 

пiдприємства". Для iнших необоротних матерiальних активiв встановлюється 

норма амортизацiї, виходячи iз запропонованого строку служби конкретного 

об"єкта. 

Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА наданий незалежною 

аудиторською ф?рмою ТОВ <Рада Лтд> зг?дно з договором № 10 в?д 07 кв?тня 

2003 року Державн?й ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку 

Акц?онерам та Кер?вництву АТ < УПСК> ВИСНОВОК щодо ф?нансової 

зв?тност? акц?онерного товариства <Українська пожежно-страхова компан?я> 

станом на 31.12.2010 р. Аудиторами Товариства з обмеженою 

в?дпов?дальн?стю аудиторської ф?рми <Рада Лтд>, яка зд?йснює свою 

д?яльн?сть на п?дстав? Св?доцтва про внесення в реєстр субўєкт?в 

аудиторської д?яльност? №1575, виданого зг?дно р?шення Аудиторської 

Палати України №101 в?д 18.05.2001 р., строк чинност? якого подовжено до 

18.05.2011 р., та Св?доцтва про внесення до реєстру аудитор?в та аудиторських 

ф?рм, як? можуть проводити аудиторськ? перев?рки ф?нансових установ, що 

зд?йснюють д?яльн?сть на ринку ц?нних папер?в сер?я АБ № 000033, видане 

за р?шенням ДКЦПФР № 313 в?д 13.02.07 р., строк чинност? якого подовжено 

до 18.05.2011 р., була проведена аудиторська перев?рка ф?нансової зв?тност? 

акц?онерного товариства <Українська пожежно-страхова компан?я> (дал? 

Товариство) станом на 31.12.2010 р. у склад? у склад? Балансу, Зв?ту про 

ф?нансов? результати, Зв?ту про рух грошових кошт?в, Зв?ту про власний 

кап?тал, Прим?ток до ф?нансової зв?тност?, що надаються до ДКЦПФР за 

результатами господарювання у пер?од?, що перев?рявся. Показники 

ф?нансової зв?тност? ф?л?й Товариства, яка включається до зведеної 

ф?нансової зв?тност? товариства, не є суттєвими по в?дношенню до 

консол?дованої ф?нансової зв?тност?, тому перев?рка показник?в зв?тност? 

ф?л?й не зд?йснювалась. В?дпов?дальн?сть управл?нського персоналу 

Управл?нський персонал несе в?дпов?дальн?сть за п?дготовку та достов?рне 

представлення цих ф?нансових зв?т?в у в?дпов?дност? з нормативними 

вимогами до орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку ? зв?тност? в Україн?. 

В?дпов?дальн?сть управл?нського персоналу охоплює: розробку, 

впровадження та використання внутр?шнього контролю стосовно п?дготовки 

та достов?рного представлення ф?нансових зв?т?в, як? не м?стять суттєвих 

викривлень, внасл?док шахрайства або помилки; виб?р та застосування 

в?дпов?дної обл?кової пол?тики, а також обл?кових оц?нок, як? в?дпов?дають 

обставинам. В?дпов?дальн?сть аудитора Нашою в?дпов?дальн?стю є надання 

висновку щодо цих ф?нансових зв?т?в на основ? результат?в нашої 

аудиторської перев?рки. Ми провели аудиторську перев?рку у в?дпов?дност? 

до М?жнародних стандарт?в аудиту, надання впевненост? та етики. Ц? 

стандарти вимагають в?д нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиторської перев?рки для отримання достатньої впевненост?, що 

ф?нансов? зв?ти не м?стять суттєвих викривлень. Перев?рка проводилась 

зг?дно вимог Закон?в України <Про ц?нн? папери та фондовий ринок>, <Про 

акц?онерн? товариства>, <Про господарськ? товариства>, <Про державне 

регулювання ринку ц?нних папер?в в Україн?>, <Про страхування>, <Про 

аудиторську д?яльн?сть>, М?жнародних стандарт?в аудиту, надання 

впевненост? та етики М?жнародної федерац?ї бухгалтер?в та вимог Положення 

щодо п?дготовки аудиторських висновк?в, як? подаються до ДКЦПФР при 

розкритт? ?нформац?ї ем?тентами та профес?йними учасниками фондового 

ринку, затвердженого р?шенням ДКЦПФР в?д 19 грудня 2006 року № 1528 та 

зареєстрованого в М?н?стерств? юстиц?ї України 23 с?чня 2007 року № 

53/13320. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля 

отримання аудиторських доказ?в стосовно сум та розкриття у ф?нансових 

зв?тах. В?дб?р процедур залежить в?д судження аудитора. До таких процедур 

входить ? оц?нка ризик?в суттєвих викривлень ф?нансових зв?т?в внасл?док 

шахрайства або помилок. Виконуючи оц?нку цих ризик?в, аудитор розглядає 

заходи внутр?шнього контролю, що стосуються п?дготовки та достов?рного 

представлення ф?нансових зв?т?в, з метою розробки аудиторських процедур, 

як? в?дпов?дають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективност? внутр?шнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оц?нку в?дпов?дност? використаної обл?кової пол?тики, 

прийнятн?сть обл?кових оц?нок, зроблених управл?нським персоналом, та 

загального представлення ф?нансових зв?т?в. Ми вважаємо, що отримали 

достатн? та в?дпов?дн? аудиторськ? докази для висловлення нашої думки. На 

нашу думку, складена Товариством ф?нансова зв?тн?сть в?дображає 

достов?рно у вс?х суттєвих аспектах д?йсний ф?нансовий стан акц?онерного 

товариства <Українська пожежно-страхова компан?я> станом на 31.12.2010р. 

та викладену у ц?й зв?тност? ?нформац?ю у в?дпов?дност? з нормативними 

вимогами до орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку ? зв?тност? в Україн? та 

прийнятої обл?кової пол?тики. ВИСНОВОК Щодо вимог Державної ком?с?ї з 

ц?нних папер?в та фондового ринку 1. Основн? в?домост? про ем?тента. Повна 

назва: Акц?онерне товариство <Українська пожежно-страхова компан?я> (дал? 

за текстом Товариство). Акц?онерне товариство <Українська пожежно-

страхова компан?я> зареєстровано 22.06.1993 р. Виконавчим ком?тетом 

Фаст?вської м?ської Ради Київської област? , про що видано св?доцтво № 1 



361 120 0000 000059. Зг?дно дов?дки Головного управл?ння статистики у 

Київської област? за № 3472/2004 р. в?д 13.09.2004 р. Товариству присвоєно 

код за ЄДРПОУ 20602681. Дата проведення останн?х зм?н у статутних 

документах 13.08.2010р. Юридична адреса: Україна, Київська обл., м. Фаст?в, 

пл. Перемоги,1. Основн? види д?яльност? страхування та перестрахування. 

Страхова д?яльн?сть зд?йснюється у в?дпов?дност? до отриманих л?ценз?й: 

Вид д?яльност? Номер л?ценз?ї, (дозволу) Дата видач? Державний орган, що 

видав Дата Дата зак?нчення д?ї л?ценз?ї Страхова д?яльн?сть АБ № 123924 

20.04.05 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 

безстрокова Страхова д?яльн?сть АБ № 100036 01.07.05 Державна ком?с?я з 

регулювання ринк?в ф?нансових послуг безстрокова Страхова д?яльн?сть АБ 

№ 100311 30.09.05 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових 

послуг безстрокова Страхова д?яльн?сть АБ № 321547 16.12.05 Державна 

ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг безстрокова Страхова 

д?яльн?сть АВ № 158799 04.10.06 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в 

ф?нансових послуг безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 360455 22.10.07 

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг безстрокова 

Страхова д?яльн?сть АВ № 330441 26.04.07 Державна ком?с?я з регулювання 

ринк?в ф?нансових послуг безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 377556 

18.01.08 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 26.12.10 

Страхова д?яльн?сть АГ № 569136 24.12.10 Державна ком?с?я з регулювання 

ринк?в ф?нансових послуг безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469621 

10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 

Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469622 10.06.09 Державна ком?с?я з 

регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ 

№ 469623 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових 

послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469624 10.06.09 Державна 

ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова 

д?яльн?сть АВ № 469625 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в 

ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469626 10.06.09 

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова 

Страхова д?яльн?сть АВ № 469627 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання 

ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469628 

10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 

Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469629 10.06.09 Державна ком?с?я з 

регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ 

№ 469630 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових 

послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469631 10.06.09 Державна 

ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова 

д?яльн?сть АВ № 469632 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в 

ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469633 10.06.09 

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова 

Страхова д?яльн?сть АВ № 469634 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання 

ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469635 

10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 

Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469636 10.06.09 Державна ком?с?я з 

регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ 

№ 469637 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових 

послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469638 10.06.09 Державна 

ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова 

д?яльн?сть АВ № 469639 10.06.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в 

ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469640 10.06.09 

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова 

Страхова д?яльн?сть АВ № 483038 16.10.09 Державна ком?с?я з регулювання 

ринк?в ф?нансових послуг Безстрокова Страхова д?яльн?сть АВ № 469844 

27.07.09 Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг 

Безстрокова Станом на 31.12.2010 р. страхова компан?я має 158 вiдокремлених 

пiдроздiл?в: В?нницька область 1)В?нницька ф?л?я,м. В?нниця, вул. 

Наливайко, 19 2) В?нницька дирекц?я, м. В?нниця, вул. 1-го травня, 39/1 3) 

Под?льський рег?ональний страховий Центр АТ "УПСК", м. В?нниця, вул. 

Ар?тектора Артинова, 16 4) Центральна В?нницька дирекц?я, м. В?нниця, 

вул.1-го Травня, 39/1 5) В?нницьке обласне управл?ння, м. В?нниця, 

вул.Арх?тектора Артинова,16 6) В?нницьке центральне в?дд?лення, м. 

В?нниця, вул.Некрасова,53 Волинська область 7) Волинська ф?л?я, м. Луцьк, 

вул. Шопена, 13/42 8) Волинське обласне управл?ння, м. Луцьк, вул 

В?нн?ченка,65 Дн?пропетровська область 9) Дн?пропетровська ф?л?я, м. 

Дн?пропетровськ, вул. Гоголя, 14-А 10) Дн?пропетровське обласне 

управл?ння, м. Дн?пропетровськ, вул. Гоголя, 14-а 11 Жовтоводська ф?л?я, м. 

Жовт? Води, вул. Петровського 56 12) Л?вобережна ф?л?я, м.Дн?пропетровськ, 

ву.Гоголя, 14-а 13) Павлоградська ф?л?я, м.Павлоград, вул.Полтавська,95/22 

14) Кривор?зька ф?л?я, м.Кривий Р?г, вул.Кос?ора,32, к.35 15) 

Дн?продзержинське в?дд?лення, м.Дн?продзержинськ, проспект Лен?на, 60, 

оф.28 16) Н?копольське в?дд?лення, м.Н?кополь, вул.Трубн?кова,24, к.78 

Донецька область 17) Донецька ф?л?я, м. Донецьк, вул.проф.Богословських,5 

18) П?вденно - Сх?дне РУ, м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46 А 19) 

Мар?упольська ф?л?я, м. Мар?уполь, вул. Варганова,2 Житомирська область 

20) Житомирська ф?л?я, м. Житомир, вул. Київська, 96,к4 21) Коростенське 

рег?ональне в?дд?лення Житомирської ф?л?ї, Житомирська обл., м. Коростень, 

вул. Грушевського, 26 22) Новоград-Волинське рег?ональне в?дд?лення 

Житомирської ф?л?ї, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. 

Пушк?на, 9 23) Коростиш?вське рег?ональне в??д?лення Житомирської ф?л?ї, 



Житомирська обл. М. Коростишев, вул. Шевченка, 14 24) Житомирське 

обласне управл?ння, м. Житомир, вул. Театральна, 5 кв. 13 25) Житомирська 

обласна дирекц?я, м. Житомир, вул. Київська, 96 26) Житомирський 

м?жрайонний страховий центр, м.Чудн?в, вул.Лен?на, 165 Закарпатська 

область 27) Закарпатська ф?л?я, м. Ужгород, вул. Кирила та Мефод?я,2 28) 

Закарпатське обласне управл?ння, м. Ужгород, вул. Собранецька, 146 29) 

Берег?вське, м. Берегове, вул. Сечен?, 51/1 30) ?ршавське, м. ?ршава, вул. 

Севостянова, 54 31) Рах?вське, м. Рах?в, вул. Привокзальна, 5, кв.11 32) 

Хустське, м. Хуст, вул. Учительська, 14 33) Тяч?вське, м. Тяч?в, вул. 

Комсомольська, 4, кв. 5 34) Мукач?вське в?дд?лення, Закарпатська обл., м. 

Мукачеве, вул. Миру, 19-а 35) Перечинське в?дд?лення , м. Перечин, пл. 

Народна, 4 36) Закарпатська обласна дирекц?я, Закарпатська обл., м. Тяч?в, 

вул. Собранецька 146, к.1 Запор?зька область 37) Запор?зька ф?л?я, м. 

Запор?жжя, вул. Грязнова, 65 38) Запор?зьке обласне управл?ння, м. 

Запор?жжя, вул. Гоголя, 149, корпус 1, оф?с 2 39) Запор?зька дирекц?я, м. м. 

Запор?жжя, вул Миру,20 ?вано-Франк?вська область 40) ?вано-Франк?вське 

управл?ння, м. ?вано-Франк?вськ, пл. Ринок, 14 41) Богородчанське 

в?дд?лення , ?вано-Франк?вська обл., смт. Богородчани, вул. Шевченка, 64 42) 

Калуське в?дд?лення, ?вано-Франк?вська обл., м. Калуш, вул.Степана 

Бандери,18 43) Коломийське в?дд?лення , ?вано-Франк?вська обл., м. Коломия, 

вул. М?цкевича,8 44) Снятинське в?дд?лення , ?вано-Франк?вська обл., м. 

Снятин, вул. Коснятина, 48 45) Кос?вське в?дд?лення, ?вано-Франк?вська обл., 

м. Кос?в, вул. Незалежност?, 10 46) Городенк?вське в?дд?лення , ?вано - 

Франк?вська обл., м. Городенка, вул. Шевченка, 86 47) ?вано-Франк?вська 

ф?л?я, м. ?вано-Франк?вськ, вул.М?хновського, 14 К?ровоградська область 48) 

К?ровоградська ф?л?я, м. К?ровоград, вул. Володарського, 68 Луганська 

область 49) Луганська ф?л?я, м. Луганськ, вул. Квартал Олекс?йова, 12 50) 

Луганське обласне управл?ння, м. Луганськ, вул. Димитрова 20,оф.66 

Льв?вська область 51) Зах?дна ф?л?я, м.Льв?в, вул. Пекарська, 30 52) 

Старосамб?рське м?жрайонне в?дд?лення , м. Старий Самб?р, вул. 

Л.Галицького, 98 53) Пустомит?вське в?дд?лення, Льв?вська обл., м. 

Пустомити, вул. Грушевського, 8 54) Льв?вське обласне управл?ння, м. Льв?в, 

вул. Левицького, 21, к.1 Миколаївська область 55) Миколаївська ф?л?я, м. 

Миколаїв, вул. Володарського, 1 56) Миколаївська дирекц?я, м.Миколаїв, 

вул.Шевченка, 11/1 57) Миколаївське обласне управл?ння, м. Миколаїв, пр-т 

Лен?на, 171, оф 163-164 58) П?вденно-Українська ф?л?я, м. Миколаїв, 

вул.Комсомольська,59 Одеська область 59) Одеська ф?л?я, м. Одеса, вул. 

Толстого, 6 60) Одеське обласне управл?ння, м. Одеса, вул. Р?шельєвська, 11, 

к.12 61) Б?ляївське районне в?дд?лення Одеського обласного управл?ння, 

Одеська обл., м. Б?ляївка, вул. К?пенка, 6 62) ?змаїльське в?дд?лення 

Одеського ОУ, м.?змаїл, вул. Осипенка, 65 63) П?вденне рег?ональне 

управл?ння, м. Одеса, вул Р?шельєвська, 11, к.12, Полтавська область 64) 

Полтавське обласне управл?ння, м. Полтава, вул. Ватут?на, 3, оф.1 65) Ф?л?я 

АТ "УПСК" в Полтавськ?й обл., м. Кременчук, вул. 60-р?ччя Жовтня, 94/28 66) 

Крюк?вське районне в?дд?лення АТ "УПСК" в м. Кременчук, Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. 60 рок?в Жовтня, 68/2 Р?вненська область 67) Р?вненська 

ф?л?я, м. Р?вне, вул. Соборна, 181 68) Володимирецьке в?дд?лення 

Р?вненської ф?л?ї, Р?вненська обл., смт. Володимирець, вул. Соборна, 49 69) 

Кузнецовське в?дд?лення Р?вненської ф?л?ї, Р?вненська обл., м. Кузнецовськ, 

вул. Енергетик?в, 19 70) Рокитн?вське в?дд?лення. Р?вненська обл., м. 

Рокитне, вул. Партизанська, 4 71) Р?вненське в?дд?лення, Р?вненська обл., 

Р?вненський р-н, с. Колоденка, вул Свободи, 18 Сумська область 72) П?вн?чне 

рег?ональне управл?ння, м. Шостка, вул. Петропавл?вська,76 73) Сумське 

обласне управл?ння, м. Суми, вул. Металург?в, 16 74) Сумська ф?л?я, м.Суми, 

вул.Богуна, 16 75) Глух?вське районне в?дд?лення , Сумська обл., Глух?вський 

р-н., м.Глух?в, вул. Києво-Московська 36/37 Терноп?льська область 76) 

Терноп?льська обласна дирекц?я, м. Терноп?ль, вул.Грушевського, 23, оф304 

77) Терноп?льська ф?л?я, м. Терноп?ль, вул. Шашкевича, 3 78) Чортк?вське 

в?дд?лення Терноп?льської ф?л?ї, Тернопольська обл., м. Чортк?в, вул. 

Гончара, 6а 79) Теребовлянське в?дд?лення, Тернопольська обл., м. Теребовля, 

вул. С?чових Стр?льц?в, 1-а, к.3 Харк?вська область 80) Харк?вська ф?л?я, м. 

Харк?в, вул. Дерев'янка 3А, 81) Харк?вське обласне управл?ння, м. Харк?в, 

вул. Гоголя, 7 82) Харк?вський страховий центр, м.Харк?в, вул.Новгородська, 

11-а Херсонська область 83) Херсонське обласне управл?ння, м. Херсон, вул. 

Пугачова, 8, кв.1 84) П?вденна ф?л?я, м. Херсон, вул. Молод?жна, 10, кв.2 85) 

Цюрупинське в?дд?лення, м. Цюрупинск, вул.Енгельса,43 Хмельницька 

область 86) Хмельницьке обласне управл?ння, м. Хмельницький, 

вул.Прибузька, 2 87) Шепет?вське м?жрайонне в?дд?лення, Хмельницька обл., 

м. Шепет?вка, Староконстянтин?вське шосе, 6 88) Старокостянтин?вське 

районне в?дд?лення, Хмельницька обл., м. Старокостянтин?в, пр. 

Под?льський, 3, кв.7 89) Городоцьке в?дд?лення, Хмельницька обл., м. 

Городок, вул. Київська, 18, к.123 90) Славутське в?дд?лення, Хмельницька 

обл., м. Славута, вул. Лен?на, 15 91) Кам'янець-Под?льське в?дд?лення, 

Хмельницька обл., м. Кам'янець-Под?льський, вул. Грушевського, 46 92) 

Волочиське в?дд?лення, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежност?, 

92 93) Полонське в?дд?лення, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Лес? 

Українки,154 94) Хмельницька обласна дирекц?я, м.Хмельницький, 

вул.Свободи,77 Черн?вецька область 95) Черн?вецька ф?л?я, м. Черн?вц?, вул. 

М.Лисенка, 14 96) Черн?вецьке ОУ, м. Черн?вц?, вул. М.Лисенка, 14 Черкаська 

область 97) Черкаське ОУ, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205 98) Черкаська 

дирекц?я, м.Черкаси, Хрещатик, 205 99) Черкаська ф?л?я, м. Черкаси, вул. 



Хрещатик, 205, кв.1 Черн?г?вська область 100) Черн?г?вське обласне 

управл?ння, м. Черн?г?в, вул. Пушк?на, 34-А, к. 1 101) Бахмачське, м. Бахмач, 

вул. Дружби, 4 102) Городнянське, м. Городня, вул. Радянська, 34/12 103) 

Варвинське, м. Варва, вул. Шевченка, 34 104) ?чнянське, м. ?чня, вул. Гоголя, 2 

105) Козелецьке, м. Козелець, вул. Комсомольська, 13 106) Коропське, м. 

Короп, вул. Поштова, 6 107) Корюк?вське, м. Корюк?вка, вул. Шевченка, 73 

108) Кулик?вське, м. Кулик?вка, вул. Партизанська, 7 109) Менське, м. Мена, 

вул. Роб?тнича, 10 110) Новоград-С?верське, м. Новоград-С?верський, вул. 

Козацька, 9 111) Нос?вське, м. Нос?вка, вул. Центральна, 9 112) Прилуцьке, м. 

Прилуки, вул. Переяславська, 59 113) Р?пкинське, м. Р?пки, вул. Попудренка, 

23 114) Семен?вське, м. Семен?вка, Червона площа, 12 115) Ср?бнянське, м. 

Ср?бне, вул. Чапаєва, 33 116) Талалаївське, м. Талалаївка, вул. Ватут?на, 4 117) 

Сосницьке, м. Сосниця, вул. Виноградського, 22 118) Щорське, м. Щорс, вул. 

Щорса, 1 119) Борзнянське, м. Борзна, вул. Кул?ша, 128 120) Н?жинське, м. 

Н?жин, вул. Подвойського, 9 121) Черн?г?вська ф?л?я, смт. Коцюбинського, 

вул. Шевченка, 41 АР Крим 122) Кримське республ?канське управл?ння, м. 

С?мферополь, вул. Фрунзе/Лен?нградська 16а/4 к,1 123) Кримська 

республ?канська дирекц?я, м.Севастополь, пр-т Жовтневої революц?ї, 22, 

кор.6, кв.63 124) Кримська ф?л?я, м. С?мферополь, вул. Некрасова, 21, к3 125) 

Севастопольська ф?л?я, м. Севастополь, вул. Лен?на,21,оф.9 126) Кримський 

страховий центр, м.Євпатор?я, вул.?нтернац?ональна, 109, к.17 127) 

Центральне Кримське управл?ння, м.С?мферополь, вул.Щаденка, 31 128) 

Сх?дно-Кримська дирекц?я, м.Феодос?я, вул.Ялтинська 1, к3 Київська область 

129) Головне управл?ння по м. Києву та Київськ?й област?, м. Київ, вул. 

Фрунзе, 40 130) Фаст?вське районне в?дд?лення, м. Фаст?в, пл. Перемоги, 1 

131) Броварське районне в?дд?лення, м. Бровари, вул. Незалежност?, 21/74 

132) Перше рег?ональне управл?ння, м. Київ, Фрунзе, 40 133) Друге 

рег?ональне управл?ння, м. Київ, вул. Фруанзе, 40 134) Центральне 

рег?ональне управл?ння, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 135) М?жрег?ональна 

дирекц?я, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 136) Центральна ф?л?я, м. Київ, вул. 

Фрунзе, 40 137) Центральна дирекц?я, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 138) Київське 

управл?ння , м. Київ, вул. Фрунзе, 40 139) Сх?дна ф?л?я, Луганська обл, м. 

Свердловск, вул. Кос?ора,3 140) Київська дирекц?я, м.Київ, вул.Фрунзе,40 141) 

Третє рег?ональне управл?ння, м.Київ, вул.Фрунзе,40 142)Дирекц?я "Україна", 

м.Київ, вул.Фрунзе,40 143) К?ровоградське обласне управл?ння, м. 

К?ровоград, вул.Володарського, 68 144) Н?жньодн?провська ф?л?я, м. 

Дн?пропетровськ, пр.?м.газети"Правда",29,оф.618 145) Заводська ф?л?я, м. 

Дн?продзержинськ,пр.Пел?на,9 146) Кривор?зький страховий центр м. Кривий 

Р?г, вул.Жовтнева,6 147)Н?копольська ф?л?я, Дн?пропетровська, м. Н?кополь, 

вул.Трубн?кова 24 к.78 148)Новомосковська ф?л?я, 

М.Новомосковськ,вул.Радянська,18 149) Зах?дно-Донбаська ф?л?я, м. 

Павлоград, вул. Полтавська,127 150)Катеринославська ф?л?я, м. 

Дн?пропетровськ, вул.Красна,19 151)П?вн?чно-Донецька ф?л?я ,м. Словянск, 

вул.Свободи,6 152)Горл?вська ф?л?я, м. Горл?вка, вул.Першотравнева,29/20 

153) Краматорська ф?л?я, м. Краматорск, вул.марата,7 оф.52 154) Шахтарська 

ф?л?я, м. Шахтарськ, м?крорайон Журавл?вка,3-а 155) Слобожанська ф?л?я, м. 

Харк?в, вул.Малиновського,3 156) М?жобласна дирекц?я "Дн?про", 

м.Дн?пропетровськ, вул.К.Л?бхнекта,49 157)Генеральне рег?ональне 

управл?ння, Київ, вул.Фрунзе,40 158) Волинська обласна дирекц?я, м.Луцьк, 

вул.Шопена,13. В?докремлен? п?дрозд?ли в своїй дiяльностi керуються 

Положенням про вiдповiдний в?докремлений п?дрозд?л АТ <УПСК>. 

В?докремлен? п?дрозд?ли АТ <УПСК> не є юридичними особами, складають 

вiдокремлений баланс, що входить до зведеного балансу АТ <УПСК>, та 

самостiйно формують резерв незароблених прем?й. Максимальний обсяг 

страхових зобов'язань за окремим договором страхування i загальний обсяг 

страхових зобов'язань в?докремлених п?дрозд?л?в регламентується 

Правлiнням АТ <УПСК> та оформлюється дорученнями. 2. Повнота та 

в?дпов?дн?сть ф?нансової зв?тност? встановленим нормативам 

бухгалтерського обл?ку. Бухгалтерський обл?к в Товариств? протягом 2010 

року систематизувався на рахунках бухгалтерського обл?ку в рег?страх 

синтетичного та анал?тичного обл?ку шляхом подв?йного запису на 

взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обл?ку д?й або под?й, як? 

викликають зм?ни в структур? актив?в та зобов'язань, власному кап?тал? 

Товариства, як це передбачено Законом України <Про бухгалтерський обл?к та 

ф?нансову зв?тн?сть в Україн?> № XIV в?д 16.07.99. Обл?к господарських 

операц?й зд?йснювався у в?дпов?дност? до нац?ональних положень 

(стандарт?в) бухгалтерського обл?ку. Обл?к повн?стю автоматизовано. В?н 

зд?йснюється з допомогою програмного забезпечення <1С-П?дприємство>. 

Дан? анал?тичних рахунк?в тотожн? в?дпов?дним рахункам синтетичного 

обл?ку на перше число кожного м?сяця. Документування господарських 

операц?й ? в?дображення їх у бухгалтерських рег?страх обл?ку в?дбуваються 

на п?дстав? первинних документ?в. Ф?нансова зв?тн?сть формується зг?дно 

П(С)БО 1 <Загальн? вимоги до ф?нансової зв?тност?>, П(С)БО 2 <Баланс>, 

П(С)БО 3 <Зв?т про ф?нансов? результати>, П(С)БО 4 <Зв?т про рух грошових 

кошт?в>, П(С)БО 5 <Зв?т про власний кап?тал>. 3. Обл?кова пол?тика Обл?к в 

Товариств? зд?йснюється зг?дно обл?кової пол?тики, яка затверджена Наказом 

№ 1 <Про обл?кову пол?тику в 2006 роц?> в?д 03.01.2006 р. Положення 

обл?кової пол?тики Товариства в?дпов?дають вимогам нац?ональних 

Положень (Стандарт?в) бухгалтерського обл?ку 4. Статутний кап?тал 

В?дпов?дно до зм?н до Статуту АТ <УПСК>, що затверджен? загальними 

зборами акц?онер?в АТ <УПСК> (Протокол № 1 в?д 15 кв?тня 2009 року) та 



реєстрац?ю яких проведено 18.06.2009 р. Державним реєстратором 

Виконавчого ком?тету Фаст?вської м?ської ради Київської област? в?д 

18.06.2009 р., номер запису 13611050142000059, Статутний кап?тал (фонд) 

Товариства складає 80 000 000,00 (в?с?мдесят м?льйон?в) гривень ? 

под?ляється на 20 000 000,00 (двадцять м?льйон?в) простих ?менних акц?й 

ном?нальною варт?стю 4 (чотири) гривн? кожна. Зг?дно виписки з реєстру 

власник?в ?менних ц?нних папер?в станом на 31 грудня 2009 року загальна 

к?льк?сть акц?онер?в складає 14 ос?б. З пом?ж них юридичних ос?б - 4 та 

ф?зичних ос?б - 10. Станом на 31.12.2010 р. серед акц?онер?в 10 ? б?льше 

в?дсотками акц?й волод?ють: - Михайлов Олександр Михайлович - 12 324 418 

(дванадцять м?льйон?в триста двадцять чотири тисяч? чотириста 

в?с?мнадцять) простих ?менних акц?й загальною варт?стю 49 297 672 (сорок 

девять м?льйон?в дв?ст? дев'яносто с?м тисяч ш?стсот с?мдесят дв?) гривень, 

що складає 61,62 % Статутного кап?талу (фонду); - Ритв?н Дмитро 

Михайлович - 2 000 000 (два м?льйони) простих ?менних акц?й загальною 

варт?стю 8 000 000 (в?с?м м?льйон?в) гривень, що складає 10,0 % Статутного 

кап?талу (фонду); -Multisafe Invest Limited - 4 986 000 (чотири м?льйони 

дев'ятсот в?с?мдесят ш?сть тисяч) простих ?менних акц?й загальною варт?стю 

19 944 000 (дев'ятнадцять м?льйон?в дев'ятсот сорок чотири тисяч?) гривень, 

що складає 24,93 % Статутного кап?талу (фонду); К?льк?сть акц?й, як? 

перебувають у власност? член?в виконавчого органу, становить 2 000 000 (два 

м?льйони) простих ?менних акц?й загальною варт?стю 8 000 000 (в?с?м 

м?льйон?в) гривень, що складає 10,0 % Статутного кап?талу (фонду). 

Статутний кап?тал обл?ковується на рахунку 40 <Статутний кап?тал>. Розм?р 

статутного кап?талу в бухгалтерському обл?ку станом на 31.12.2010 р. 

в?дображено в?рно. В?дпов?дн?сть формування статутного фонду АТ 

<УПСК> законодавству України станом на 01.01.2002р. п?дтверджено 

аудиторським висновком в?д 21.03.2002 р., який надано Приватною 

аудиторською ф?рмою <Аудекс>. Сплату внеск?в грошовими коштами до 

статутного фонду АТ <УПСК> за пер?од з 01.01.2002 р. по 31.12.2008 р. 

п?дтверджено плат?жними дорученнями та банк?вськими виписками. В 2009 

роц? Товариством було прийнято р?шення про зб?льшення розм?ру статутного 

кап?талу за рахунок ре?нвестиц?ї див?денд?в виключно шляхом зб?льшення 

ном?нальної вартост? акц?й (Протокол № 1 загальних збор?в акц?онер?в АТ 

<УПСК> в?д 15.04.2009 р.). В 2009 роц? ДКЦПФР зареєструвало випуск акц?й 

та видало Товариству Св?доцтво про реєстрац?ю випуску акц?й за № 211/1/09, 

дата реєстрац?ї 21 липня 2009 року. 13.08.2010р. внесено зм?ни до Статуту, 

зг?дно яких акц?ї переведено в бездокументарну форму. Станом на 31.12.2010 

р. статутний кап?тал АТ <УПСК>, сформований в розм?р? 80 000 000 

(в?с?мдесят м?льйон?в) гривень повн?стю за рахунок грошових кошт?в. 

Статутний кап?тал (фонд) сформовано повн?стю. Ведення реєстру власник?в 

ц?нних папер?в зд?йснювалось ТОВ <РКФ>Акц?онер> ( л?ценз?ї АВ № 

362068 в?д 24.07.07 р., виданої ДКЦПФР. Адреса: 04209. м. Київ, вул. 

Г.Дн?пра,б.41) до 16 листопада 2010р., з 16 листопада 2010р. для ведення 

обл?ку бездокументарого випуску акц?й були п?дписан? угоди з ПрАТ 

<Всеукраїнський депоз?тар?й> та збер?гачем ТОВ <ГРАД-ЦП>. Статутний 

кап?тал (фонд) сформований у в?дпов?дност? до вимог Закон?в України <Про 

господарськ? товариства>, <Про акц?онерн? товариства>, <Про страхування>. 

Величина статутного кап?талу (фонду), в?дображена в Баланс? Товариства, 

в?дпов?дає розм?ру статутного кап?талу (фонду), зазначеному у його Статут?. 

5. Класиф?кац?я та оц?нка актив?в . 5.1 Основн? засоби, нематер?альн? активи, 

?нш? необоротн? матер?альн? активи Зг?дно з даними Балансу станом на 31 

грудня 2010 року перв?сна варт?сть нематер?альних актив?в складає 3 321 тис. 

грн., накопичена амортизац?я - 1 246 тис. грн., в?дпов?дно залишкова варт?сть 

- 2 075 тис. грн. Дан? балансу п?дтверджуються даними Головної книги та 

анал?тичних рег?стр?в. Зг?дно з даними Балансу станом на 31 грудня 2010 

року перв?сна варт?сть основних засоб?в складає 38 283 тис. грн., сума зносу - 

21 935 тис. грн., в?дпов?дно залишкова варт?сть - 16 348 тис. грн. Дан? балансу 

п?дтверджуються даними Головної книги та анал?тичних рег?стр?в. Обл?к 

основних засоб?в зд?йснюється в?дпов?дно П(С)БО 7 <Основн? засоби>. 

Основн? засоби обл?ковуються за перв?сної варт?стю. Амортизац?я основних 

засоб?в зд?йснюється за прямол?н?йним методом нарахування амортизац?ї, що 

в?дпов?дає п.26 П(С)БО 7 <Основн? засоби>. Амортизац?я малоц?нних 

необоротних матер?альних актив?в ? б?бл?отечних фонд?в нараховується в 

першому м?сяц? використання об'єкта в розм?р? 100 в?дсотк?в його вартост?. 

Переоц?нка основних засоб?в в пер?од?, що перев?рявся, не проводилась. 

Основних засоб?в, що вилучен? з експлуатац?ї з будь-яких причин, Товариство 

на баланс? не утримує. Дан? балансу п?дтверджуються даними Головної книги 

та анал?тичних рег?стр?в. Станом на 31 грудня 2010 року, зг?дно даних 

Балансу величина довгострокових ф?нансових ?нвестиц?й Товариства, як? 

обл?ковуються за методом участ? в кап?тал? ?нших п?дприємств, дор?внює 30 

000,0 тис. грн., а сума ?нших ф?нансових ?нвестиц?й, дор?внює 6 947 тис. грн. 

Варт?сть ?нвестиц?й, як? обл?ковуються за методом участ? в кап?тал? ?нших 

п?дприємств, не коригувалась у в?дпов?дност? з? П(С)БО 12 <Ф?нансов? 

?нвестиц?ї>. За отриманою нами ?нформац?єю, вплив коригувань, як? 

необх?дно було зд?йснити, є несуттєвим по в?дношенню до ф?нансової 

зв?тност? Товариства . Обл?к ?нших ф?нансових ?нвестиц?й зд?йснюється за 

?сторичною соб?варт?стю. Зг?дно ?з нормами П(С)БО 12 <Ф?нансов? 

?нвестиц?ї> ф?нансов? ?нвестиц?ї, справедливу варт?сть яких достов?рно 

визначити неможливо, в?дображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з 

урахуванням норм П(С)БО 28 <Зменшення корисност? актив?в>. Станом на 31 



грудня 2009 р. ознаки зменшення вартост? найб?льш суттєвих за варт?стю 

ф?нансових ?нвестиц?й, що обл?ковуються в портфел? Товариства, в?дсутн?. 

Зг?дно з даними Балансу станом на 31 грудня 2010 року довгострокова 

деб?торська заборгован?сть дор?внює 121 тис. грн. У склад? довгострокової 

заборгованост? зг?дно даних анал?тичного обл?ку в основному обл?ковується 

заборгован?сть ф?зичних ос?б сп?вроб?тник?в перед Товариством по наданим 

позикам. Дан? балансу п?дтверджуються даними Головної книги та 

анал?тичних рег?стр?в. В?дстрочен? податков? активи (чи зобов'язання) не 

визначались та в обл?ку не в?дображались. 5.2 Запаси. Станом на 31 грудня 

2010 року за даними Балансу варт?сть виробничих запас?в складає 3 455 тис. 

грн. Обл?к запас?в зд?йснюється в?дпов?дно П(С)БО 9 <Запаси>. Запаси 

в?дображаються в обл?ку за перв?сною варт?стю. Варт?сть запас?в станом на 

31.12.2010 р. врахована в баланс? Товариства за перв?сною варт?стю. 5.3 

Деб?торська заборгован?сть Станом на 31 грудня 2010 р. загальна сума 

деб?торської заборгованост? за даними Балансу склала 57 082 тис. грн., в тому 

числ? деб?торська заборгован?сть за послуги страхування за чистою 

реал?зац?йною варт?стю - 24 078 тис. грн., деб?торська заборгован?сть за 

розрахунками з бюджетом - 66 тис. грн., деб?торська заборгован?сть з 

нарахованих доход?в - 1 839 тис. грн., ?нша поточна деб?торська 

заборгован?сть - 31 099 тис. грн. ?нша поточна деб?торська заборгован?сть 

складається в основному з таких сум: заборгованост? МТСБУ (частка АТ 

<УПСК> у фонд? захисту потерп?лих) в сум? _____ тис грн. та заборгованост? 

зг?дно договор?в доручення на придбання нерухомост? в сум? _________ тис 

грн. Обл?к деб?торської заборгованост? зд?йснюється у в?дпов?дност? ?з 

П(С)БО 10 <Деб?торська заборгован?сть>. Розм?р деб?торської заборгованост? 

у ф?нансової зв?тност? п?дтверджується даними анал?тичного та синтетичного 

обл?ку. Станом на 31.12.2010 року резерв сумн?вних борг?в по деб?торськ?й 

заборгованост? за надан? страхов? послуги не створювався. 5.4. Грошов? 

кошти та ?нш? оборотн? активи Станом на 31 грудня 2010 року за даними 

Балансу грошов? кошти та їх екв?валенти в нац?ональн?й валют? дор?внюють 

248 896 тис. грн., в ?ноземн?й валют? - 426 тис. грн. 5.5. Витрати майбутн?х 

пер?од?в. Станом на 31 грудня 2010 року за даними Балансу витрати 

майбутн?х пер?од?в дор?внюють 19 тис. грн. 6. Забезпечення наступних 

виплат та платеж?в. Зг?дно Балансу Товариства станом на 31 грудня 2010 року 

страхов? резерви становлять 233 321 тис. грн., частка перестраховик?в у 

страхових резервах - 36 904 тис. грн. Станом на 31.12.10 р. резерви 

незароблених прем?й та частки перестраховик?в в резервах незароблених 

прем?й за вс?ма видами страхування визначаються зг?дно з вимогами ст. 31 

Закону України <Про страхування> методом ? з розрахунку 80% страхових 

платеж?в. Резерв заявлених збитк?в на зв?тну дату визначається на п?дстав? 

?нформац?ї про страхов? випадки ?з застрахованими об'єктами за вс?ма 

видами страхування. Формування резерву збитк?в, як? виникли, але не 

заявлен?, зд?йснюється за договорами по обов'язковому страхуванню 

цив?льно-правової в?дпов?дальност? власник?в наземних транспортних 

засоб?в та в?дпов?дно до Правил формування страхових резерв?в методом 

ф?ксованого в?дсотку. Формування резерву коливань збитковост? 

зд?йснюється за договорами по обов'язковому страхуванню цив?льно-правової 

в?дпов?дальност? власник?в наземних транспортних засоб?в у в?дпов?дност? з 

вимогами пункту 6 Правил формування страхових резерв?в. Формування 

резерву катастроф зд?йснюється зг?дно з вимогами Порядку ? Правилами 

формування, розм?щення та обл?ку страхових резерв?в з обов'язкового 

страхування цив?льної в?дпов?дальност? за ядерну шкоду, затвердженими 

розпорядженням Держф?нпослуг №123 в?д 13.11.2003 р. 7. Класиф?кац?я та 

оц?нка зобов'язань. Зг?дно Балансу Товариства станом на 31 грудня 2010 року 

поточн? зобов'язання складають 10 332 тис. грн. До складу поточних 

зобов'язань Товариством було включено кредиторську заборгован?сть за 

товари (роботи, послуги) в сум? 4 006 тис. грн., зобов'язання з одержаних 

аванс?в 506 тис. грн., зобов'язання за розрахунками з бюджетом 3 767 тис. грн., 

з? страхування - 257 тис. грн., з оплати прац? 773 тис. грн., ?нш? поточн? 

зобов'язання 1 023 тис. грн. Зобов'язання в?дображались Товариством у 

рег?страх бухгалтерського обл?ку та ф?нансов?й зв?тност? в?дпов?дно до 

вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обл?ку 11 <Зобов'язання>. У 

в?дпов?дност? до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обл?ку 11 

<Зобов'язання> вс? зобов'язання Товариства в?дображен? в Баланс? за сумою 

погашення. Дан? про величину зобов'язань, що в?дображен? в Баланс? 

Товариства станом на 31 грудня 2010 року, п?дтверджуються даними Головної 

книги та анал?тичних рег?стр?в. 8. Ф?нансов? результати Методика 

визначення доход?в та витрат Товариства в?дпов?дає вимогам П(С)БО 15 

<Дох?д>, та П(С)БО 16 <Витрати>. Обл?к витрат зд?йснюється в?дпов?дно 

П(С)БО 16 <Витрати>. ?нформац?я ф?нансової зв?тност? є повн?стю 

пор?вняною ?з бухгалтерським обл?ком доход?в ? витрат ? сформована у 

в?дпов?дност? до нац?ональних положень (стандарт?в) бухгалтерського 

обл?ку. Заявлений чистий прибуток Товариства за результатами д?яльност? за 

2010 р. дор?внює 19 139 тис. грн. 9. Власний кап?тал. Загальна величина 

власного кап?талу Товариства станом на 31 грудня 2010 року за даними 

Балансу складає 158 620 тис. грн. та за структурою розпод?ляється на: - 

Статутний кап?тал у розм?р? - 80 000,0 тис. грн.; - Резервний кап?тал - 5 945 

тис. грн.; - Нерозпод?лений прибуток - 72 675 тис. грн. Дан? про величину 

власного кап?талу Товариства, що в?дображен? в баланс? Товариства станом 

на 31 грудня 2010 року, п?дтверджуються даними синтетичних та анал?тичних 

рег?стр?в бухгалтерського обл?ку. Величина статутного кап?талу (фонду), 



в?дображена в Баланс? Товариства, в?дпов?дає розм?ру статутного кап?талу 

(фонду), зазначеному у його Статут?. Зг?дно Протоколу чергових загальних 

збор?в акц?онер?в № 1 в?д 09.04.2010р. прийнято р?шення про зб?льшення 

резервного фонду. 10. Розкриття ?нформац?ї про д?ї, як? в?дбулися протягом 

зв?тного року Протягом зв?тного 2010 року в?дбулись наступн? зм?ни, 

визначен? частиною першою статт? 41 Закону України <Про ц?нн? папери та 

фондовий ринок>. В 2010 роц? Товариством було прийнято р?шення про 

л?кв?дац?ю деяких своїх структурних п?дрозд?л?в (Протокол № 1 загальних 

збор?в акц?онер?в АТ <УПСК> в?д 09.04.2010 р.). Особлива ?нформац?я щодо 

вказаної под?ї була оприлюднена 09.04.2010 р. 11. В?дпов?дн?сть вартост? 

чистих актив?в вимогам законодавства Зг?дно з вимогами, що викладен? у 

Р?шенн? Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку № 1528 в?д 

19 грудня 2006 року <Про затвердження Положення щодо п?дготовки 

аудиторських висновк?в, як? подаються до Державної Ком?с?ї з Ц?нних 

Папер?в та Фондового Ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами та 

профес?йними учасниками фондового ринку> та з метою реал?зац?ї положень 

ст.144, 155 Цив?льного кодексу України, було розраховано варт?сть чистих 

актив?в Товариства. Розрахунок було зд?йснено ?з використанням 

<Методичних рекомендац?ї щодо визначення вартост? чистих актив?в 

акц?онерних товариств>, як? були схвален? Р?шенням ДКЦПФР №485 в?д 

17.11.2004р. Варт?сть чистих актив?в Товариства станом на 31.12.2010 р. 

становить 158 620 тис. грн., що б?льше величини статутного кап?талу 

Товариства. м. Київ, 21 березня 2010 року Директор ТОВ АФ <Рада Лтд> : 

Маслова С.М. сертиф?кат сер?ї А №5378 в?д 28.04.1994р.продовжено д?ю до 

28.04.2013р. 

Інформація про основні види продукції або 

послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих 

товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні 

ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи 

емітента щодо зменшення ризиків, захисту 

своєї діяльності та розширення виробництва 

та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про 

джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформація про особливості 

стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень 

впровадження нових технологій, нових 

товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; 

кількість постачальників за основними 

видами сировини та матеріалів, що 

займають більше 10 відсотків в загальному 

об'ємі постачання 

Основною послугою АТ є страхування згiдно лiцензiї виданої Мiнiстерством 

фiнансiв України. 

Інформація про основні придбання або 

відчуження активів за останні п'ять років. 

Якщо підприємство планує будь-які значні 

інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно 

описати, включаючи суттєві умови 

придбання або інвестиції, її вартість і спосіб 

фінансування 

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або 

придбання основних засобiв у значних розмiрах. 

Інформація про основні засоби емітента, 

включаючи об'єкти оренди та будь-які 

значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь 

використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть позначитися 

на використанні активів підприємства, 

інформація щодо планів капітального 

будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів, характер та причини 

таких планів, суми видатків, в тому числі 

вже зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її 

Основанi засоби, вiдображенi у балансi товариства знаходяться за адресами 

його пiдроздiлiв. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. 

На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi 

активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у 

зв'язку з кризовим станом економiки. Удосконалення основних засобiв 

планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах 

власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 

38283тис.грн.; Ступiнь зносу 57,3 %; Ступiнь використання 88,3%, Сума 

нарахованого зносу 21935 тис.грн.; Обтяження на майно не накладались. 



завершення 

Інформація щодо проблем, які впливають на 

діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi АТ: - полiтична та економiчна 

нестабiльнiсть; -змiна в законодавствi та оподаткуваннi; - iнфляцiйнi процеси в 

економiцi України. 

Інформація про факти виплати штрафних 

санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

Загальна сума штрафiв, компенсацiй та пенi, якi були виплаченi у 2010р. по 

виконавчим листам, судовим витратам, пенi складає 146 тис.грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування 

діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі 

шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Для залучення фiнансових ресурсiв та з цiллю розширення страхових послуг 

зареєстровано вiсiм емiсiй акцiй. . Випущено 20 000 000шт. Простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 4 гривнi кожна. 

Інформацію про вартість укладених, але ще 

не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) 

та про очікувані прибутки від виконання 

цих договорів 

Всi договори, якi були укладенi в 2010р., виконанi в повному обсязi. 

Стратегію подальшої діяльності емітента 

щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних факторів, 

які можуть вплинути на діяльність емітента 

в майбутньому) 

АТ планує: розширювати мережу своїх структурних пiдроздiлiв; проводити 

роботу по пiдготовцi нових страхових пропозицiй. 

Опис політики емітента щодо досліджень та 

розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок. 

Інформація щодо судових справ, стороною в 

яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата 

відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, 

найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі 

відсутності судових справ про це 

зазначається 

Станом на 31 грудня 2010 року товариство не було учасником судових справ з 

поточних справ основної дiяльностi. 

Інша інформація, яка може бути істотною 

для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому 

числі, за наявності, інформацію про 

результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 

Акцiї власної емiсiї не викупались. Цiннi папери iнших емiтентiв не 

придбавались i не продавались. Цiннi папери товариства на бiржах та 

торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам 

торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Дивiденди 

у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались. Держава акцiями 

Товариства не володiє. Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають 

"нульове" значення. 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
18446 16348 0 0 18446 16348 

будівлі та споруди 9153 7151 0 0 9153 7151 



машини та 

обладнання 
2014 2316 0 0 2014 2316 

транспортні засоби 3848 4715 0 0 3848 4715 

інші 3431 2166 0 0 3431 2166 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 18446 16348 0 0 18446 16348 

Опис Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 38283тис.грн.; Ступiнь зносу 

57,3 %; Ступiнь використання 88,3%, Сума нарахованого зносу 21935 тис.грн.; Обтяження на майно не накладались. На даний час 

Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку з кризовим 

станом економiки та необхiднiстю залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. В результатi за звiтний перiод суттєвих змiн у 

складi основних засобiв не вiдбувалося. 

 

Інформація про зобов'язання емітента 
 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Кредити не отримувались 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

Облiгацiї не випускались 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 



за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 

X 0 X X 

Вiдсутнi 01.01.1900 0 X 01.01.1900 

Податкові зобов'язання X 3767 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 6564 X X 

Усього зобов'язань X 10331 X X 

Опис: Кредитами банкiв товариство не користується 

 

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

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 

09.04.2010 12.04.2010 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 2 1 

2 2009 1 0 

3 2008 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 

Так Ні 

Реєстраційна комісія X 

 

Акціонери 

 

X 

Реєстратор 

 

X 

Депозитарій 

 

X 



Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних 

зборах (за наявності контролю)? 

 

Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 

Так Ні 

Підняттям карток X 

 

Бюлетенями (таємне голосування) 

 

X 

Підняттям рук 

 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

 

Так Ні 

Реорганізація 

 

X 

Внесення змін до статуту товариства X 

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 

 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

 

X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 

повноважень 
 

X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй на бездокументарну. Так 

 

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

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  

(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 3 



2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 

Так Ні 

Стратегічного планування 

 

X 

Аудиторський 

 

X 

З питань призначень і винагород 

 

X 

Інвестиційний 

 

X 

Інші (запишіть) д/н 

Інші (запишіть) Комiтети не утворювались 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 

Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X 

 

Винагорода є відсотком від чистого 

прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  

X 

Винагорода виплачується у вигляді 

цінних паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди 
X 

 

Інше (запишіть) Голова Наглядової ради отримує фiксовану суму винагороди за виконання обов'язкiв 

згiдно штатного розкладу та контракту. Члени Наглядової ради винагороди за 

виконання обов'язкiв не отримують. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 

Так Ні 



Галузеві знання і досвід роботи в галузі 

 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 

 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 

 

X 

Відсутність конфлікту інтересів 

 

X 

Граничний вік 

 

X 

Відсутні будь-які вимоги X 

 

Інше (запишіть): 

 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками? 

 

Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 
 

X 

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

фінансового менеджменту) 
 

X 

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

 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань 

наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ Так Так Так 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

5 Секретар правління Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 



7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть): Iнше Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, 

наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу чи бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 

рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 

акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  

Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X 

 

2 Положення про наглядову раду X 

 

3 Положення про виконавчий орган (правління) 

 

X 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X 

5 Положення про ревізійну комісію X 

 

6 Положення про акції акціонерного товариства 

 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X 

8 Інше (запишіть): д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

Так Так Так Ні Ні 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

Так Так Так Ні Ні 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи 

Так Ні Так Ні Ні 

5 
Протоколи 

загальних 

зборів 

Ні Ні Так Ні Ні 



акціонерів після 

їх проведення 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? 

(так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 

протягом останніх трьох років? 

  

Так Ні 

1 Не проводились взагалі 

 

X 

2 Менше ніж раз на рік 

 

X 

3 Раз на рік 

 

X 

4 Частіше ніж раз на рік X 

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 

Так Ні 

Загальні збори акціонерів 

 

X 

Наглядова рада 

 

X 

Правління або директор X 

 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 

Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 

 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором 

 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 

Так Ні 



Ревізійна комісія X 

 

Наглядова рада 

 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 

 

X 

Перевірки не проводились 

 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 

Так Ні 

З власної ініціативи X 

 

За дорученням загальних зборів 

 

X 

За дорученням наглядової ради 

 

X 

За зверненням виконавчого органу 

 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів 

 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  

  

Так Ні 

1 Випуск акцій X 

 

2 Випуск депозитарних розписок 

 

X 

3 Випуск облігацій 

 

X 

4 Кредити банків 

 

X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

 

X 

6 Інше (запишіть):  

 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

 

Так, плануємо розпочати переговори 

 



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох 

років? (так/ні/не визначились) - Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 

протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? 

 

Так Ні 

Не задовольняв 

професійний рівень 

особи  

X 

Не задовольняли 

умови договору з 

особою  

X 

Особу змінено на 

вимогу: 
 

акціонерів 

 

X 

суду 

 

X 

Інше (запишіть) У звiтному перiодi Загальними зборами акцiонерiв 05.08.2010р., прийнято рiшення про змiну форми 

iснування акцiй з документарної на бездокументарну, внаслiдок чого прийнято рiшення про розiрвання 

договору 01-07/р 27.04.2007 на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Дата припинення 

ведення реєстру: <16> листопада 2010р. Дата Акту передачi реєстру 22.11.2010. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його 

прийняття: 1900-01-01 ; яким органом управління прийнятий: д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: 

д/н 

 

Річна фінансова звітність 

 Коди 

  Дата 01.01.2011 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-

СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
за ЄДРПОУ 20602681 



Територія Україна Київська Фастiвський 08530 м. Фастiв пл. Перемоги,1 за КОАТУУ 3211200000 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230 

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування за КВЕД 66.03.0 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна 

сума 

  

Адреса: Україна Київська Фастiвський 08530 м. Фастiв пл. Перемоги,1 

 

 

Баланс станом на рік 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 

  

- первісна вартість 011 

  

- накопичена амортизація 012 ( ) ( ) 

Незавершене будівництво 020 

  

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 

  

- первісна вартість 031 

  

- знос 032 ( ) ( ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 

  



- первісна вартість 036 

  

- накопичена амортизація 037 ( ) ( ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 

  

- інші фінансові інвестиції 045 

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 

  

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 

  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 

  

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( ) 

Відстрочені податкові активи 060 

  

Гудвіл 065 

  

Інші необоротні активи 070 

  

Гудвіл при консолідації 075 

  

Усього за розділом I 080 

  

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 

  

Поточні біологічні активи 110 

  

Незавершене виробництво 120 

  

Готова продукція 130 

  

Товари 140 

  

Векселі одержані 150 

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 



- чиста реалізаційна вартість 160 

  

- первісна вартість 161 

  

- резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 

  

- за виданими авансами 180 

  

- з нарахованих доходів 190 

  

- із внутрішніх розрахунків 200 

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 

  

Поточні фінансові інвестиції 220 

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 

  

- у т.ч. в касі 231 

  

- в іноземній валюті 240 

  

Інші оборотні активи 250 

  

Усього за розділом II 260 

  

III. Витрати майбутніх періодів 270 

  

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 

  

Баланс 280 

  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 



I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 80000 80000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 4445 5945 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 55037 72676 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 139482 158621 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 205733 233321 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 37791 36904 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 167942 196417 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 



Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3657 4005 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 300 506 

- з бюджетом 550 3429 3767 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 275 257 

- з оплати праці 580 726 773 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 

продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 3096 1023 

Усього за розділом IV 620 11483 10331 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 

  

 

Примітки  

Керівник  



Головний бухгалтер  

 

 

 

Звіт про фінансові результати за рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 312223 277045 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 

025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 312223 277045 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 96448 ) ( 80181 ) 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 215775 196864 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6080 2680 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 61833 ) ( 56441 ) 

Витрати на збут 080 ( 117747 ) ( 99487 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 36812 ) ( 24759 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 5463 18857 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 33049 25194 

Інші доходи 130 0 68 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 23 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 2617 ) ( 128 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 35895 43968 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 16756 ) ( 13995 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 19139 29973 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 



- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 19139 29973 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 11036 11379 

Витрати на оплату праці 240 28187 24682 

Відрахування на соціальні заходи 250 10459 8689 

Амортизація 260 4352 4114 

Інші операційни витрати 270 144678 102733 

Разом 280 198712 151597 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 20000000 20000000 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 20000000 20000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.96 1.5 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.96 1.5 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, 

П(С)БО 3 <Звiт про фiнансовi результати>. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i 

не виплачувались. Прибуток, отриманий в 2009 р.в сумi 29972,6 тис. грн. розподiлити 

наступним чином: - направити до "Резервного фонду" - 1500,0 тис.грн ; - залишити 

нерозподiленним - 28472,6 тис. грн.. 

Керівник  

Головний бухгалтер  

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 

  

Погашення векселів одержаних 015 

  

Покупців і замовників авансів 020 

  

Повернення авансів 030 

  

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 

  

Бюджету податку на додану вартість 040 

  

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 

  

Отримання субсидій, дотацій 050 

  

Цільового фінансування 060 

  



Борників неустойки (штрафів, пені) 070 

  

Інші надходження 080 

  

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 

  

Авансів 095 

  

Повернення авансів 100 

  

Працівникам 105 

  

Витрат на відрядження 110 

  

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 

  

Зобов'язань з податку на прибуток 120 

  

Відрахувань на соціальні заходи 125 

  

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 

  

Цільових внесків 140 

  

Інші витрачання 145 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 

  

Рух коштів від надзвичайних подій 160 

  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 

  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 

  

- необоротних активів 190 

  

- майнових комплексів 200 

  

Отримані: 



- відсотки 210 

  

- дивіденди 220 

  

Інші надходження 230 

  

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 

  

- необоротних активів 250 

  

- майнових комплексів 260 

  

Інші платежі 270 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 

  

Рух коштів від надзвичайних подій 290 

  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 

  

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 

  

Отримані позики 320 

  

Інші надходження 330 

  

Погашення позик 340 

  

Сплачені дивіденди 350 

  

Інші платежі 360 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 

  

Рух коштів від надзвичайних подій 380 

  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 

  

Чистий рух коштів за звітній період 400 

  

Залишок коштів на початок року 410 

  



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 

  

Залишок коштів на кінець року 430 

  

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  

 

 

 

Звіт про власний капітал за рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок року 
010 

         

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 
020 

         

Виправлення 

помилок 
030 

         

Інші зміни 040 

         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

050 

         

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних засобів 
060 

         

Уцінка основних 

засобів 
070 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 

         



Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 

         

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

120 

         

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

130 

         

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

140 

         

Спрямування 

прибутку до 

статутного 

капіталу 

150 

         

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

160 

         

 

170 

         

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 
180 

         

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 

         

 

200 

         

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 
210 

         

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

220 

         



Анулювання 

викуплений 

акцій (часток) 

230 

         

Вилучення 

частки в капіталі 
240 

         

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

250 

         

Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 

         

Безкоштовно 

отримані активи 
270 

         

 

280 

         

Разом змін в 

капіталі 
290 

         

Залишок на 

кінець року 
300 

         

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  

 

 

 

Примітки до річної фінансової звітності за рік 

I. Нематеріальні активи 

 

Середня кількість працівників (чол.):  

 

Групи 

нематеріа

льних 

активів 

К

од 

р

я

д

к

а 

Залишок на 

початок року 

На

дій

шл

о за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Втрат

и від 

змен

шенн

я 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

первіс

на 

(пероц

інена) 

вартіс

накопич

ена 

амортиз

ація 

первіс

ної 

(перео

цінено

ї 

вартос

накоп

иченої 

аморт

изації 

первіс

на 

(пероц

інена) 

вартіс

накоп

ичена 

аморт

изація 

первіс

ної 

(перео

цінено

ї 

вартос

накоп

иченої 

аморт

изації 

первіс

на 

(пероц

інена) 

вартіс

нак

опи

чена 

амо

ртиз



ть ті) ть ті) ть ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 

користува

ння 

природни

ми 

ресурсами 

01

0 
             

Права 

користува

ння 

майном 

02

0 
             

Права на 

комерційн

і 

позначенн

я 

03

0 
             

Права на 

об'єкти 

промисло

вої 

властивос

ті 

04

0 
             

Автор

ське 

право 

та 

суміж

ні з 

ним 

права 

05

0 
             

 

06

0 
             

Інші 

нематеріа

льні 

активи 

07

0 
             

Разом 
08

0 
             

Гудвіл 
09

0 
             

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 

 



З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 

 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 

 

 

 

II. Основні засоби 

 

Групи 
основ

них 
засобі

в 

Ко
д 

ря
дк
а 

Залишок на 
початок 

року 

Наді
йшл
о за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за 
рік 

Нарах
овано 
амор
тизац

ії за 
рік 

Втра
ти 
від 

змен
шенн

я 
кори
сност

і за 
рік 

Інші зміни 
за рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

одержані за 
фінансово
ю орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

з
н
ос 

первіс
ної 

(перео
цінено

ї 
вартос

ті) 

зн
ос
у 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

з
н
ос 

первіс
ної 

(перео
цінено

ї 
вартос

ті) 

зн
ос
у 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

з
н
ос 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

з
н
ос 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

з
н
ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 

16 
1
7 

18 
1
9 

Земел
ьні 
ділян
ки 

10
0 

                 

Інвест
иційн
а 
нерух
омість 

10
5 

                 

Капіта
льні 
витра
ти на 
поліп
шення 
земел
ь 

11
0 

                 

Будин
ки, 
спору
ди та 
перед
аваль
ні 
прист
рої 

12
0 

                 

Маши
ни та 
облад
нання 

13
0 

                 



Транс
портні 
засоб
и 

14
0 

                 

Інстру
менти
, 
прила
ди, 
інвент
ар 
(меблі
) 

15
0 

                 

Твари
ни 

16
0 

                 

Багат
орічні 
насад
ження 

17
0 

                 

Інші 
основ
ні 
засоб
и 

18
0 

                 

Бібліо
течні 
фонди 

19
0 

                 

Малоц
інні 
необо
ротні 
матері
альні 
актив
и 

20
0 

                 

Тимча
сові 
(нети
тульні
) 
спору
ди 

21
0 

                 

Приро
дні 
ресурс
и 

22
0 

                 

Інвент
арна 
тара 

23
0 

                 

Предм
ети 
прока
ту 

24
0 

                 



Інші 
необо
ротні 
матері
альні 
актив
и 

25
0 

                 

Разом 
26
0 

                 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права 

власності 
(261) 

 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 

 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 

 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 

 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 

 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 

 

 

 

III. Капітальні інвестиції 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 

  

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 

  

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 

  



Придбання (створення) нематеріальних активів 310 

  

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 

  

Інші 330 

  

Разом 340 

  

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 

 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 

 

 

 

IV. Фінансові інвестиції 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 

   

дочірні підприємства 360 

   

спільну діяльність 370 

   

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 

   

акції 390 

   

облігації 400 

   

інші 410 

   

Разом (розд. А + розд. Б) 420 

   

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 

 

за справедливою вартістю (422) 

 

за амортизованою вартістю (423) 

 



З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 

 

за справедливою вартістю (425) 

 

за амортизованою собівартістю (426) 

 

 

 

V. Доходи і витрати 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 

  

Операційна курсова різниця 450 

  

Реалізація інших оборотних активів 460 

  

Штрафи, пені, неустойки 470 

  

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 

  

Інші операційні доходи і витрати 490 

  

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 

 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 

  

дочірні підприємства 510 

  

спільну діяльність 520 

  

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 

 

X 

Проценти 540 X 

 

Фінансова оренда активів 550 

  



Інші фінансові доходи і витрати 560 

  

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 

  

Доходи від об'єднання підприємств 580 

  

Результат оцінки корисності 590 

  

Неопераційна курсова різниця 600 

  

Безоплатно одержані активи 610 

 

X 

Списання необоротних активів 620 X 

 

Інші доходи і витрати 630 

  

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 

сторонами 
(632) % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 

 

 

 

VI. Грошові кошти 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 

 

Поточний рахунок у банку 650 

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 

 

Грошові кошти в дорозі 670 

 

Еквіваленти грошових коштів 680 

 

Разом 690 

 

 



З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 

 

 

 

VII. Забезпечення і резерви 

 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано 

у звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на 

кінець 

року нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 

       

Забезпечення наступних витрат 

на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 

       

Забезпечення наступних витрат 

на виконання гарантійних 

зобов’язань 

730 

       

Забезпечення наступних витрат 

на реструктуризацію 
740 

       

Забезпечення наступних витрат 

на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 

       

 

760 

       

 

770 

       

Резерв сумнівних боргів 775 

       

Разом 780 

       

 

 

VIII. Запаси 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 

вартості реалізації 
уцінка 



1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 

   

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 

   

Паливо 820 

   

Тара і тарні матеріали 830 

   

Будівельні матеріали 840 

   

Запасні частини 850 

   

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 

   

Поточні біологічні активи 870 

   

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 

   

Незавершене виробництво 890 

   

Готова продукція 900 

   

Товари 910 

   

Разом 920 

   

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 

 

переданих у переробку (922) 

 

оформлених в заставу (923) 

 

переданих на комісію (924) 

 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 

 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 

 

 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

 



Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на кінець 

року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців 
від 6 до 12 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 

    

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 

    

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 

 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 

 

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 

рахунок 072) 
980 

 

 

 

XI. Будівельні контракти 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 

 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 

 

- валова замовникам 1130 

 



- з авансів отриманих 1140 

 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 

 

 

 

XII. Податок на прибуток 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 

 

Відстрочені податкові активи: 

 

- на початок звітного року 1220 

 

- на кінець звітного року 1225 

 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 

- на початок звітного року 1230 

 

- на кінець звітного року 1235 

 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 

 

у тому числі: 

 

- поточний податок на прибуток 1241 

 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 

 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 

 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 

 

у тому числі: 

 

- поточний податок на прибуток 1251 

 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 

 



- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 

 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 

 

Використано за рік - усього 1310 

 

в тому числі на: 

 

- будівництво об’єктів 1311 

 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 

 

- з них машини та обладнання 1313 

 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 

 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 

 

 

1316 

 

 

1317 

 

 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологі

чних 

активі

в 

Ко

д 

ря

дк

а 

Обліковуються за первісною вартістю 
Обліковуються за справедливою 

вартістю 

Залишок на 

початок року 

Наді

йшло 

за 

рік 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Втрат

и від 

змен

шенн

я 

корис

ності 

Вигод

и від 

віднов

лення 

корис

ності 

Залишок на 

кінець року Зали

шок 

на 

поча

ток 

року 

Наді

йшло 

за 

рік 

Змін

и 

варт

ості 

за 

рік 

Виб

уло 

за 

рік 

Зали

шок 

на 

кіне

ць 

року 

перв

існа 

варт

ість 

накоп

ичена 

аморт

изація 

перв

існа 

варт

ість 

накоп

ичена 

аморт

изація 

перв

існа 

варт

ість 

накоп

ичена 

аморт

изація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгос 14
               



трокові 

біологі

чні 

активи 

- усього 

у тому 

числі: 

10 

робоча 

худоба 

14

11 
               

продук

тивна 

худоба 

14

12 
               

багатор

ічні 

насадж

ення 

14

13 
               

 

14

14 
               

інші 

довгост

рокові 

біологі

чні 

активи 

14

15 
               

Поточн

і 

біологі

чні 

активи 

- усього 

у тому 

числі: 

14

20 
 

X 

  

X X 

   

X 

     

тварин

и на 

вирощу

ванні та 

відгодів

лі 

14

21 
 

X 

  

X X 

   

X 

     

біологі

чні 

активи 

в стані 

біологі

чних 

перетво

рень 

(крім 

тварин 

на 

вирощу

ванні та 

відгодів

лі) 

14

22 
 

X 

  

X X 

   

X 

     

 

14

23 
 

X 

  

X X 

   

X 

     



інші 

поточні 

біологі

чні 

активи 

14

24 
 

X 

  

X X 

   

X 

     

Разом 
14

30 
               

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 

власності 
(1433) 

 

 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

 

Найменування 

показника 

Код 

рядк

а 

Вартість 

первісног

о 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетворенням

и 

Результат від 

первісного 

визнання 

Уцінк

а 

Виручка 

від 

реалізаці

ї 

Собівартіст

ь реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) 

від 

дохі

д 

витрат

и 

реалізаці

ї 

первісног

о 

визнання 

та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи 

рослинництва - 

усього 

у тому числі: 

1500 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

зернові і зернобобові 1510 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

з них: пшениця 1511 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

соя 1512 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

соняшник 1513 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

ріпак 1514 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

цукрові буряки 

(фабричні) 
1515 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  



картопля 1516 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

плоди (зерняткові, 

кісточкові) 
1517 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

інша продукція 

рослинництва 
1518 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

додаткові біологічні 

активи 

рослинництва 

1519 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи тваринництва 

- усього 

у тому числі: 

1520 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

приріст живої маси - 

усього 
1530 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

з нього: великої 

рогатої худоби 
1531 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

свиней 1532 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

молоко 1533 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

вовна 1534 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

яйця 1535 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

інша продукція 

тваринництва 
1536 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

додаткові біологічні 

активи тваринництва 
1537 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

продукція рибництва 1538 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

 

1539 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

Сільськогосподарськ

а продукція та 

додаткові біологічні 

активи - разом 

1540 

 

( ) 

 

( ) 

  

( ) 

  

 

Керівник  

Головний бухгалтер  

 


