
Регулярна інформація 2014 

Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії. 

Голова 

правлiння 
      

Межуєва Олена 

Вiталiївна 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та ініціали 

керівника) 

М.П. 

28.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

20602681 

4. Місцезнаходження 



04080КиївськаПодiльськийм. Київвул.Фрунзе, 40 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 463-64-21(044) 417-16-15 

6. Електронна поштова адреса 

life@upsk.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

 

(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

 

  

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на сторінці 

 

в мережі Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 
  

1. Основні 

відомості про 

емітента: 

X 

2. інформація про 

одержані ліцензії 

(дозволи) на 

окремі види 

X 



діяльності 

3. Відомості щодо 

участі емітента в 

створенні 

юридичних осіб 

X 

4. Інформація 

щодо посади 

корпоративного 

секретаря 

- 

5. Інформація про 

рейтингове 

агентство 

- 

6. Інформація про 

засновників 

та/або учасників 

емітента та 

кількість і 

вартість акцій 

(розміру часток, 

паїв) 

- 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація 

щодо освіти та 

стажу роботи 

посадових осіб 

емітента 

X 

2) інформація про 

володіння 

посадовими 

особами емітента 

акціями емітента 

X 

8. Інформація про 

осіб, що 

володіють 10 

відсотками та 

більше акцій 

емітента 

X 



9. Інформація про 

загальні збори 

акціонерів 

X 

10. Інформація 

про дивіденди 
- 

11. Інформація 

про осіб, 

послугами яких 

користується 

емітент 

- 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про 

випуски акцій 

емітента 

X 

2) інформація про 

облігації емітента 
- 

3) інформація про 

інші цінні папери, 

випущені 

емітентом 

- 

4) інформація про 

похідні цінні 

папери 

- 

5) інформація про 

викуп власних 

акцій протягом 

звітного періоду 

- 

13. Опис бізнесу - 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про 

основні засоби 

емітента (за 

залишковою 

X 



вартістю) 

2) інформація 

щодо вартості 

чистих активів 

емітента 

- 

3) інформація про 

зобов'язання 

емітента 

X 

4) інформація про 

обсяги 

виробництва та 

реалізації 

основних видів 

продукції 

- 

5) інформація про 

собівартість 

реалізованої 

продукції 

- 

15. Інформація 

про забезпечення 

випуску боргових 

цінних паперів 

- 

16. Відомості 

щодо особливої 

інформації та 

інформації про 

іпотечні цінні 

папери, що 

виникала 

протягом звітного 

періоду 

X 

17. Інформація 

про стан 

корпоративного 

управління 

X 

18. Інформація 

про випуски 

іпотечних 

облігацій 

- 



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

1) інформація про 

розмір іпотечного 

покриття та його 

співвідношення з 

розміром (сумою) 

зобов'язань за 

іпотечними 

облігаціями з цим 

іпотечним 

покриттям 

- 

2) інформація 

щодо 

співвідношення 

розміру 

іпотечного 

покриття з 

розміром (сумою) 

зобов'язань за 

іпотечними 

облігаціями з цим 

іпотечним 

покриттям на 

кожну дату після 

змін іпотечних 

активів у складі 

іпотечного 

покриття, які 

відбулися 

протягом звітного 

періоду 

- 

3) інформація про 

заміни іпотечних 

активів у складі 

іпотечного 

покриття або 

включення нових 

іпотечних активів 

до складу 

іпотечного 

покриття 

- 

4) відомості про 

структуру 

іпотечного 

покриття 

іпотечних 

облігацій за 

видами іпотечних 

активів та інших 

активів на кінець 

- 



звітного періоду 

5) відомості щодо 

підстав 

виникнення у 

емітента 

іпотечних 

облігацій прав на 

іпотечні активи, 

які складають 

іпотечне покриття 

за станом на 

кінець звітного 

року 

- 

20. 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 

- 

21. Інформація 

про випуски 

іпотечних 

сертифікатів 

- 

22. Інформація 

щодо реєстру 

іпотечних активів 

- 

23. Основні 

відомості про 

ФОН 

- 

24. Інформація 

про випуски 

сертифікатів ФОН 

- 



25. Інформація 

про осіб, що 

володіють 

сертифікатами 

ФОН 

- 

26. Розрахунок 

вартості чистих 

активів ФОН 

- 

27. Правила ФОН - 

28. Відомості про 

аудиторський 

висновок (звіт) 

X 

29. Текст 

аудиторського 

висновку (звіту) 

- 

30. Річна 

фінансова 

звітність 

- 

31. Річна 

фінансова 

звітність, 

складена 

відповідно до 

Міжнародних 

стандартів 

бухгалтерського 

обліку (у разі 

наявності) 

X 

32. Звіт про стан 

об'єкта 

нерухомості (у 

разі емісії 

цільових 

облігацій 

підприємств, 

виконання 

зобов'язань за 

якими 

здійснюється 

шляхом передачі 

об'єкта (частини 

об'єкта) 

житлового 

- 



будівництва) 

33. Примітки 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, 

тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки. Iнформацiя про засновникiв та/або 

учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про 

дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис 

бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної 

iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали 

публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 

емiтента не надається, тому що емiтенти цiнних паперiв, що здiйснюють страхову 

дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв. Iнформацiя про облiгацiї 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про iншi 

цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi 

цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що 

Товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй 

протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних 

видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому 

що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя, 

зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi 

облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, 

складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського 

облiку. Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариство складає вiдповдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому 

що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

III. Основні відомості про емітента 
  

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №475678 

3. Дата проведення державної реєстрації 

22.06.1993 



4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

100000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1339 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12Iншi види страхування, крiм страхування життя 

66.21Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

66.22Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 



1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

300335 

3) поточний рахунок 

26504172 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" 

5) МФО банку 

320371 

6) поточний рахунок 

26501001870 

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 



страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв 

АВ 

584497 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування здоров'я на випадок хвороби 
АВ 

584498 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування залiзничного транспорту 
АВ 

584499 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiд нещасних випадкiв 
АВ 

584500 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 



  

медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 

АВ 

584501 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АВ 

584502 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування повiтряного транспорту 
АВ 

584503 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

АВ 

584504 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 



Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АВ 

584505 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування майна (iншого) 
АВ 

584506 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ 

584507 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

584508 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

584509 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

(iншої) 

АВ 

584510 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 

АВ 

584511 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  



страхування iнвестицiй 
АВ 

584512 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування фiнансових ризикiв 
АВ 

584513 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих 

гарантiй 

АВ 

584514 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АВ 

584518 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 



  

страхування медичних витрат 
АВ 

584519 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 

пожежних дружин (команд) 

АВ 

584515 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi 

АВ 

584516 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
АВ 

584517 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 



Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

особисте страхування медичних i фармацевтичних 

працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету 

України) на випадок iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових 

обов'язкiв; 

АВ 

584520 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

медичне страхування 
АВ 

584521 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 

АВ 

584522 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi 

АВ 

584523 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

 



об'єкти фiнансових 

послуг 

України 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiдповiдальностi експортера та особи, 

яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних 

вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути 

заподiяно пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї 

АВ 

584524 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АВ 

584525 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна 

третiй особi або її майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї зброї 

АВ 

584526 
15.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  



Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування 

АВ 

584618 
06.07.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування сiльськогосподарської продукцiї 
АЕ 

284474 
23.04.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування майнових ризикiв користувача надр пiд 

час дослiдно-промислового i промислового 

видобування та використання газу (метану) вугiльних 

родовищ 

АЕ 

284497 
20.05.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування майнових ризикiв при промисловiй 

розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ" 

АЕ 

284498 
20.05.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

 



фiнансових 

послуг 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл 

продукцiї у випадках, передбачених Законом України 

"Про угоди про розподiл продукцiї" 

АЕ 

284499 
20.05.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. 

  

_______________ 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних 
осіб 

 

Найменування ЗАТ "УПСК-Життя" 

Організаційно-

правова форма 
Закрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
31727664 

Місцезнаходження Київська обл., м. Фастiв, пл. Перемоги,1 

Опис форма участi - акцiонер товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй 

(часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - володiє акцiями - 24,95238% 

вiд статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску - внесок зроблений 



грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною 

юридичною особою - ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством 

України. 

 

 

Найменування ТОВ "ХПСК" 

Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
14165377 

Місцезнаходження Хмельницька обл., Хмельницький р-н,смт.Чорний острiв, вул.Щорса,5. 

Опис форма участi - учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, 

паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - частка складає - 24,86384% вiд 

статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску - внесок зроблений 

грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною 

юридичною особою - ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством 

України. 

 

 

Найменування ТОВ "Агентство УПСК" 

Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
23395024 

Місцезнаходження Київська обл.,м. Фастiв, пл. Перемоги, 1 

Опис форма участi - учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, 

паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - частка складає - 3,49% вiд статутного 

капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску - внесок зроблений грошовими 

коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством України. 

 

 



Найменування ТОВ "УПСК-консалтiнг" 

Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
32599456 

Місцезнаходження Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65. 

Опис форма участi - учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, 

паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - частка складає - 24,98989% вiд 

статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску - внесок зроблений 

грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною 

юридичною особою - ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством 

України. 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 
емітента 

 

1)Посада Головний бухгалтер 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Заiчко Ольга Юрiївна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1957 

5)Освіта** Вища 



6)Стаж роботи (років)** 39 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

Головний бухгалтер ПрАТ "УПСК. 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

11.07.1997, безстроково 

9)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. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за 

звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 

Головний бухгалтер ПрАТ "УПСК. Данi щодо посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах посадова особа не надала. 

 

1)Посада Голова Правлiння 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Межуєва Олена Вiталiївна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1974 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 23 



7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

заступник голови правлiння ПрАТ "УПСК". 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

17.10.2011, на п'ять рокiв 

9)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. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний 

стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 

заступник голови правлiння ПрАТ "УПСК", голова правлiння ПрАТ "УПСК". 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ЗАТ "УПСК-

Життя", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1, бухгалтер ТОВ "Агентство 

УПСК", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Наглядовою 

радою ПрАТ "УПСК" (протокол № 3 вiд 06.03.2014р.) прийнято рiшення про 

поновлення повноважень Голови Правлiння Межуєвої Олени Вiталiївни. 

Пiдстава рiшення: припинення дiї тимчасової адмiнiстрацiї, призначеної на 

пiдставi Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 05.12.2013 року №4430 "Про 

вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та 

призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства 

"Українська пожежно-страхова компанiя". 

 

1)Посада Ревiзор 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Дмитренко Людмила Володимирiвна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1967 



5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 28 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

АТ "УПСК", директор департаменту цiнних паперiв. 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

22.03.2011, на п'ять рокiв 

9)Опис 

Забезпечує 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. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Основне мiсце роботи 

- Директор департаменту цiнних паперiв АТ "УПСК". Загальний стаж роботи 28 

рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор департаменту цiнних паперiв. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "УПСК-консалтiнг", 

Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65. 

 

1)Посада Член Правлiння 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Стрiлко Олександр Володимирович 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1984 



5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 11 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

Директор юридичного департаменту ПрАТ "УПСК". 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

20.04.2012, на п'ять рокiв 

9)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. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 11 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор юридичного 

департаменту, заступник голови правлiння. Данi щодо посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Наглядовою радою ПрАТ 

"УПСК" (протокол № 3 вiд 06.03.2014р.) прийнято рiшення про поновлення 

повноважень члена Правлiння Стрiлка Олександра Володимировича. Пiдстава 

рiшення: припинення дiї тимчасової адмiнiстрацiї, призначеної на пiдставi 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 05.12.2013 року №4430 "Про вiдсторонення 

керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової 

адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова 

компанiя". 

 

1)Посада Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

19130857 



4)Рік народження** 

 

5)Освіта** 

 

6)Стаж роботи (років)** 

 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав**  

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

25.04.2014, на три роки 

9)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. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї 

повноважень загальними зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2014 р. прийнято 

рiшення обрати членом Наглядової ради ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 19130857, мiсцезнаходження м. Київ, вул. Фрунзе, 40. 

 

1)Посада Голова Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Михайлов Олександр Михайлович 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1958 



5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 39 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

Голова Наглядової ради ПрАТ "УПСК". 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

25.04.2014, на три роки 

9)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. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень 

нагальними зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2014 р. прийнято рiшення 

обрати членом Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича. Члени 

Наглядової ради 25.04.2014 р. обрали Головою Наглядової ради Михайлова 

Олександра Михайловича строком на три роки. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Основне мiсце роботи - Голова Наглядової ради ПрАТ "УПСК" ( 

м. Київ, вул. Фрунзе, 40.). Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної 

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

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Голова Наглядової ради. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - член Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"( 

м. Київ, вул. Фрунзе, 40.) 

 

1)Посада Член Правлiння 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Ляховська Ольга Миколаївна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 



4)Рік народження** 1975 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 21 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

Директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитстики АТ 

"УПСК". 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

23.04.2013, на п'ять рокiв 

9)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. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2013 р. прийнято рiшення обрати членом 

Правлiння Ляховську Ольгу Миколаївну. Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 

директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитстики. 

Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Наглядовою радою 

ПрАТ "УПСК" (протокол № 3 вiд 06.03.2014р.) прийнято рiшення про поновлення 

повноважень члена Правлiння Ляховської Ольги Миколаївни. Пiдстава рiшення: 

припинення дiї тимчасової адмiнiстрацiї, призначеної на пiдставi Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг вiд 05.12.2013 року №4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд 

управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї 

Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя". 

 

1)Посада Член Правлiння 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Пахомова Ольга Анатолiївна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

 



особи 

4)Рік народження** 1980 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 9 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

АТ "УПСК", начальник вiддiлу андерайтингу та перестрахування 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

23.04.2013, на п'ять рокiв 

9)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. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2013 р. прийнято рiшення обрати членом 

Правлiння Пахомову Ольгу Анатолiївну. Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв 

- начальник вiддiлу андерайтингу та перестрахування департаменту 

андерайтингу, перестрахування та врегулювання страхових випадкiв, начальник 

управлiння андерайтингу та перестрахування( по теперешнiй час). Iнформацiя 

щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Наглядовою радою ПрАТ "УПСК" 

(протокол № 3 вiд 06.03.2014р.) прийнято рiшення про поновлення повноважень 

члена Правлiння Пахомової Ольги Анатолiївни. Пiдстава рiшення: припинення дiї 

тимчасової адмiнiстрацiї, призначеної на пiдставi Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг вiд 05.12.2013 року №4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд 

управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї 

Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя". 

 

1)Посада Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Михайлова Зоя Петрiвна 



3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

 

4)Рік народження** 1981 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 19 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

25.04.2014, на три роки 

9)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. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї 

повноважень загальними зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2014 р. прийнято 

рiшення обрати членом Наглядової ради Михайлову Зою Петрiвну. Основне 

мiсце роботи - заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Загальний стаж 

роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад - Референт Голови правлiння АТ 

"УПСК", заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Данi щодо посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної 

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

 

1)Посада Внутрiшнiй аудитор 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Осiпова Юлiя Борисiвна 

3)Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата  



видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

4)Рік народження** 1980 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж роботи (років)** 15 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав** 

АТ "УПСК", спецiалiст департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитики. 

8)дата набуття 

повноважень та термін, на 

який обрано (призначено) 

24.04.2013, безстроково 

9)Опис 

Повноваження та обов'язки: - перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю 

ПрАТ "УПСК", монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та надання 

рекомендацiй з його вдосконалення; - перевiрка фiнансової та господарської 

iнформацiї, в тому числi звiтностi; - перевiрка законностi проведення фiнансових 

та iнших господарських операцiй; - перевiрка та оцiнювання способiв та методiв, 

що застосовуються для визначення, вимiру, класифiкацiї фiнансової та 

господарської iнформацiї i складання звiтностi; - перевiрка та оцiнювання 

повноти, своєчасностi та достовiрностi фiнансової та iншої звiтностi; - перевiрка 

дотримання принципiв i процедур облiку, точностi та надiйностi бухгалтерських 

записiв; - перевiрка стану бухгалтерського i управлiнського контролю, 

пов'язаного зi збереженням цiнностей; - перевiрка операцiй iз цiнними паперами; 

- перевiрка iнформацiйних систем та систем контролю; - перевiрка забезпечення 

комп'ютерної безпеки; - оцiнювання економiчної ефективностi та продуктивностi 

дiяльностi Товариства, включаючи перевiрку нефiнансових заходiв контролю; - 

оцiнювання адекватностi та ефективностi системи управлiння ризиками, в тому 

числi пов'язаними з iнвестицiйною, кредитною, фiнансовою дiяльнiстю тощо; - 

перевiрка дотримання законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх документiв, 

що встановлюють вимоги до дiяльностi фiнансової установи; - перевiрка 

дотримання прийнятої полiтики, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх вимог; 

- оцiнювання ефективностi виконання членами виконавчого органу та 

працiвниками Товариства покладених на них обов'язкiв та надання рекомендацiй 

щодо її пiдвищення. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора департаменту фiнансiв, 

економiчного аналiзу та статитики, спецiалiст департаменту фiнансiв, 

економiчного аналiзу та статитики. Iнформацiя щодо посад на iнших 

пiдприємствах вiдсутня. 

 



Інформація про володіння посадовими особами емітента 
акціями емітента 

 

Посад

а 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 

особи 

Паспортні 

дані 

фізичної 

особи 

(серія, 

номер, 

дата 

видачі, 

орган, який 

видав)* 

або 

ідентифіка

ційний код 

за ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прост

і 

іменн

і 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головн

ий 

бухгал

тер 

Заiчко Ольга 

Юрiївна 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Правлi

ння 

Межуєва Олена 

Вiталiївна 
 

0 0 0 0 0 0 

Ревiзо

р 

Дмитренко 

Людмила 

Володимирiвна  

12400 0.062 12400 0 0 0 

Член 

Правлi

ння 

Стрiлко 

Олександр 

Володимирович  

0 0 0 0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КИЇВСЬКИЙ 

ДОСЛIДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТ

АЛЬНИЙ 

МЕХАНIЧНИЙ 

19130857 
61500

0 
3.075 

61500

0 
0 0 0 



ЗАВОД" 

Голова 

Нагляд

ової 

ради 

Михайлов 

Олександр 

Михайлович  

12348

218 

61.741

1 

12348

218 
0 0 0 

Член 

Правлi

ння 

Ляховська 

Ольга 

Миколаївна  

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлi

ння 

Пахомова Ольга 

Анатолiївна 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Михайлова Зоя 

Петрiвна 
 

100 0.0005 100 0 0 0 

Внутрi

шнiй 

аудито

р 

Осiпова Юлiя 

Борисiвна 
 

0 0 0 0 0 0 

Усього 12975

718 

64.878

6 

12975

718 

0 0 0 

_______________ 

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

 

Найменув

ання 

юридично

ї особи 

Ідентифікац

ійний код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаход

ження 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явни

ка 



Multisafe 

Ivest 

Limited 

00147647 

01060 Кiпр 

P.C. Nicosia 

Afroditis, 25, 2 

nd floor, Office 

204 

49860

00 
24.93 

49860

00 
0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явни

ка 

Михайлов 

Олександр 

Михайлов

ич  

12348

218 
61.7411 

12348

218 
0 0 0 

Ритвiн 

Дмитро 

Михайлов

ич  

20000

00 
10 

20000

00 
0 0 0 

Усього 19334

218 

96.6711 19334

218 

0 0 0 

Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 

 

Дата 

проведення 
25.04.2014 

Кворум зборів** 99.9084 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. 

Обрання голови та секретаря зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Звiт 



Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5. Звiт Ревiзора за 2013 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновку Ревiзора. 6. Звiт 

Наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 8. Затвердження 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 9. Затвердження порядку розподiлу 

прибутку (збитку) за 2013 рiк. 10. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради. 11. Обрання 

голови та членiв Наглядової ради. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 

рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг , що є предметом такого правочину, 

перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 

рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, 

становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства. 14. Про результати дiяльностi тимчасового адмiнiстратора в 

Товариствi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова 

рада. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного 

вирiшили: 1.1.Обрати лiчильну комiсiю у складi Матус Г.М., Яблонська I.I. З 2-го питання 

порядку денного вирiшили: 2.1. Обрати Пшеченко О.Г. Головою Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та Стрiлко О.В. секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З 3-го 

питання порядку денного вирiшили: затвердити наступний регламент загальних зборiв: - 

основна доповiдь - до 10 хвилин; - спiвдоповiдь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 3 

хвилин; - вiдповiдi на запитання - до 3хвилини. Проведення голосування по питанням 

порядку денного п.1-10, 14 вiдбувається за допомогою карток. Проведення голосування по 

питанням порядку денного п.12 та п.13 вiдбувається за бюлетенями. Проведення 

голосування по питанням порядку денного п.11 вiдбувається за бюлетенями для 

кумулятивного голосування. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. З 4-го питання порядку 

денного вирiшили: 4.1. Затвердити "Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 

2013 рiк" та визнати проведену роботу задовiльною. З 5-го питання порядку денного 

вирiшили: 5.1. Затвердити звiт Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Українська 

пожежно-страхова компанiя". 5.2. Затвердити висновок Ревiзора Приватного акцiонерного 

товариства "Українська пожежно-страхова компанiя". 5.3. Питання про затвердження 

балансу та рiчних звiтiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова 

компанiя" за 2013 рiк вирiшити в наступному питаннi порядку денного. 5.4. Вiшкодувати всi 

витрати за штрафними санкцiями, якi були нарахованi та сплаченi в 2013р. Товариством з 

керiвникiв пiдроздiлiв, де цi порушення були встановленi. З 6-го питання порядку денного 

вирiшили: 6.1. Затвердити "Звiт про пiдсумки роботи Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2013 рiк". З 7-го 

питання порядку денного вирiшили: 7.1. Затвердити баланс приватного акцiонерного 

товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2013 рiк (додаток № 4). 7.2. 

Затвердити рiчнi звiти приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова 

компанiя" за 2013 рiк.(додаток № 5). З 8-го питання порядку денного вирiшили: 

8.1.Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2014 рiк (додаток № 6 ). З 9-го 

питання порядку денного вирiшили: 9.1. Прибуток, отриманий в 2013 р. в сумi 197,2 тис. грн. 

розподiлити наступним чином: - направити до резервного капiталу - 10,0 тис.грн ; - залишити 

прибуток нерозподiленим - 187,2 тис. грн. З 10-го питання порядку денного вирiшили: 10.1. 

вiдкликати Голову наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича; 10.2. вiдкликати 

члена наглядової ради Михайлову Зою Петрiвну; 10.3. вiдкликати члена наглядової ради 

Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод". 

З 11-го питання порядку денного вирiшили: 11.1. обрати членами Наглядової ради 

Товариства: Михайлова Олександра Михайловича, Михайлову Зою Петрiвну, Публiчне 

акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод". З 12-го 

питання порядку денного прийняли рiшення: 12.1. Попередньо схвалити значнi правочини, 

якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 

такого рiшення, а саме договори страхування, перестрахування на граничну сукупну вартiсть 

350 млрд. грн. З 13-го питання порядку денного прийняли рiшення: 13.1. Попередньо 

схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного 

року з дати прийняття такого рiшення, а саме договори страхування, перестрахування на 

граничну сукупну вартiсть 350 млрд. грн. З 14-го питання порядку денного прийняли рiшення: 



14.1. Прийняти iнформацiю до вiдома. 

  

_______________ 

Інформація про випуски акцій 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випуск

у 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстр

ував 

випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіст

ь (грн.) 

Частка 

у 

статут

ному 

капіта

лі (у 

відсот

ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.06.

2011 

309/1/1

1 
ДКЦПФР 

UA4000090

351 

Акція 

проста 

бездокуме

нтарна 

іменна 

Бездокум

ентарні 

іменні 

5 
20000

000 

100000

000 
100 

Опис 

У звiтному перiодi Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Українська пожежно-

страхова компанiя" 22 березня 2011р прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу 

товариства за рахунок збiльшення номiнальної вартостi акцiй, внаслiдок чого Свiдоцтво про 

випуск акцiй, зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

20.029.2010р. за № 790/1/10 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 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: 
64211 127226 0 0 64211 127226 

будівлі та 

споруди 
57105 118679 0 0 57105 118679 

машини та 

обладнання 
1630 1336 0 0 1630 1336 

транспортні 

засоби 
4492 3541 0 0 4492 3541 

інші 984 3670 0 0 984 3670 

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 64211 127226 0 0 64211 127226 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та 

споруди - 30 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 8 рокiв, iнструменти, 

прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки. Первiсна вартiсть основних засобiв - 167687 тис. грн. 

Ступiнь їх зносу - 24,13% Ступiнь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 40461 



тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням основних засобiв. 

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

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:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

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 

   X  

Податкові зобов'язання X 3690 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 161215 X X 

Усього зобов'язань X 164905 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 (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

07.02.2014 10.02.2014 

Відомості про зміну 

складу посадових осіб 

емітента 

05.03.2014 06.03.2014 
Відомості про проведення 

загальних зборів 

06.03.2014 07.03.2014 

Відомості про зміну 

складу посадових осіб 

емітента 



25.04.2014 28.04.2014 

Відомості про зміну 

складу посадових осіб 

емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторської 

фiрми "Рада Лтд" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
20071290 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, Залiзничне шосе, 47 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1575 18.05.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

28 П 000028 19.02.2013 

31.03.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2014 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Інформація про стан корпоративного управління 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ 

з/п 
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 



1 2014 1 0 

2 2013 2 1 

3 2012 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 

Так Ні 

Реєстраційна комісія X 

 

Акціонери 

 

X 

Депозитарна установа 

 

X 

Інше (запишіть): Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 

Так Ні 

Національна 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): Бюлетенями для голосування. Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 

Так Ні 

Реорганізація 

 

X 

Додатковий випуск акцій 

 

X 

Внесення змін до статуту 

 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 

 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 

 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 

 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 

 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 

 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились. Так 

 



Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 

 

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) Комiтети не утворювались 

Інші (запишіть) Комiтети не утворювались 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (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 та члени Наглядової ради отримують фiксовану суму 

винагороди за виконання обов'язкiв згiдно штатного 

розкладу та контракту. 

 

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) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду Так, 

введено 



ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) посаду 

ревізора 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 

0 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

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 припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 



Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

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 зовнішнього аудитора Так 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) 

Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею 

осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 

Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X 

 



Положення про наглядову раду X 

 

Положення про виконавчий орган (правління) X 

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X 

Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосереднь

о в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

Так Так Так Ні Так 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу 

Так Так Так Ні Так 



Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

Так Так Так Ні Так 

Статут та 

внутрішні 

документи 

Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

Так Ні Так Ні Так 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о 

товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні) 

Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 

Так Ні 

Не проводились взагалі 

 

X 

Менше ніж раз на рік 

 

X 

Раз на рік 

 

X 

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) 

 

 

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) Причин для змiни аудитора не було. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

Так Ні 



Ревізійна комісія (ревізор) X 

 

Наглядова рада 

 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 

 

Стороння компанія або сторонній консультант X 

 

Перевірки не проводились 

 

X 

Інше (запишіть) Iншi органи не проводили 

перевiрки. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

 

 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

Так Ні 

Випуск акцій 

 

X 

Випуск депозитарних розписок 

 

X 

Випуск облігацій 

 

X 

Кредити банків 

 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

 

X 

Інше (запишіть): 

 

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? 

Ні 

 

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: ; яким органом управління прийнятий: 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та 

причини такого відхилення протягом року: 

Звіт про корпоративне управління* 

 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> є провадження страхової дiяльностi з 

усiх видiв страхування майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених 

законодавством та Статутом, з метою одержання прибутку. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

- Multisafe invest limited - код 147647 - (24,93%) Afroditis, 25, 2 nd floor, Office 204,P.C. 1060, Nicosia, Cyprus (кипр, Нiкосiя, Афродiтiс25, 2-й 

поверх, оф.204, Р.С. 1060, код 147647) - Михайлов Олександр Михайлович (61,7411%) - Ритвiн Дмитро Михайлович (10%) Власники 

iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам (непогашеної судимостi у власникiв iстотної участi за корисливi та 

посадовi злочини немає). Змiн власникiв iстотної участi в 2014 роцi не вiдбувалось. 



Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

У Товариствi в 2014 роцi не було зафiксовано фактiв порушення членами Наглядової ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що могли 

призвести до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її 

наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Протягом року заходи впливу до членiв Наглядової ради не застосовувались. Згiдно з Розпорядженням вiд 05.12.2013 р. № 4430 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, <Про вiдсторонення керiвництва вiд 

управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-

страхова компанiя> Голова Правлiння та Правлiння були вiдстороненi вiд виконання своїх повноважень з 05.12.13 р. та призначена 

тимчасова адмiнiстрацiя на строк до 05.03.2014р. 06.03.2014 року повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Приватного 

акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> було поновлено. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. 

23 червня 2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> затверджена 

Стратегiя управлiння ризиками (Протокол №12/1 вiд 23.06.2014 р.). Стратегiя управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства 

<Українська пожежно-страхова компанiя> розроблена на пiдставi Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у 

страховика, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

вiд 04.02.2014 р. №295 та з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками стрес-

тестiв, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 

05.12.2006 р. №6496. Система управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> 

базується на наступних основних принципах: - багатовекторностi при виявленнi та оцiнцi ризикiв; - оперативностi; - об'єктивностi; - 

комплексностi. Ризики Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> систематизованi у наступнi 

основнi групи: - андеррайтинговi ризики; - ринковi ризики; - ризики дефолту контрагента; - операцiйнi ризики. Основними етапами 

процесу управлiння ризиками Товариства є: -виявлення ризикiв; -класифiкацiя ризикiв; -оцiнка ризикiв; -визначення методiв та 

iнструментiв управлiння; -практичне реалiзацiя обраних. Заходи управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства <Українська 

пожежно-страхова компанiя> спрямованi на мiнiмiзацiю та уникнення ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них. 

Вiдповiдальним органом за практичну реалiзацiю основних елементiв Стратегiї управлiння ризиками Приватного акцiонерного 

товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> визначено Правлiння Товариства. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

20 жовтня 2014 року Наглядовою радою затверджена нова редакцiя Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного 

акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> (з врахуванням вимог Порядку проведення внутрiшнього аудиту 

(контролю) у фiнансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.06.2014 р. №1772. Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливостi створення служби 

внутрiшнього аудиту (контролю) органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в Приватному акцiонерному товариствi 

<Українська пожежно-страхова компанiя>. За результатами внутрiшнього аудиту (контролю) поточної дiяльностi служба внутрiшнього 

аудиту (контролю) звiтує Наглядовiй радi Приватного акцiонерному товариствi <Українська пожежно-страхова компанiя>. Порушень та 

зловживань посадовими особами товариства не встановлено. За висновками служби внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансова 

звiтнiсть Товариства справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан та результати дiяльностi 

Товариства в 2014 роцi. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 

наведенi у вiдповiдному роздiлi цього звiту. Також протягом 2014 року в Приватному акцiонерному товариствi <Українська пожежно-

страхова компанiя> згiдно з повноваженнями наданими Статутом Товариства, ревiзор здiйснював контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх 

відсутність. 

Протягом 2014 року в Товариствi не було проведене вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi розмiр. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір. 



Протягом року Приватне акцiонерне товариство <Українська пожежно-страхова компанiя> не проводило придбання/вiдчуження активiв в 

обсязi, що перевищує встановлений у Статутi розмiр. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого 

об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Протягом року Приватне акцiонерне товариство <Українська пожежно-страхова компанiя> проводило операцiї з пов'язаними особами, в 

тому числi: Голова Наглядової ради Михайлов О.М. викупив у Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова 

компанiя> право власностi на товарний знак на суму 200 000,00 грн. Член Наглядової ради Михайлова З.П уклала з Приватним 

акцiонерним товариством <Українська пожежно-страхова компанiя> договiр купiвлi-продажу № 6878 вiд 17.12.2014 р. на суму 

24 000 000,00 грн. Член Наглядової ради Михайлова З.П уклала з Приватним акцiонерним товариством <Українська пожежно-страхова 

компанiя> договiр купiвлi-продажу № 6879 вiд 17.12.2014р. на суму 2 849 757,00 грн. Член Правлiння Ляховська О.М. уклала договiр 

позики № 1 вiд 28.03.2014 р. на суму 280 000,00 грн. Позика була погашена 30.12.2014 р. ПАТ <КДЕМЗ> згiдно з договором оренди 

власного нерухомого майна № 2 вiд 30.12.1998р. з ПрАТ <УПСК> отримав кошти в сумi 4 015 340,00 грн. ПрАТ <УПСК> згiдно з 

договором оренди власного нерухомого майна з ПАТ <КДЕМЗ> № 3086 вiд 07.08.2013р. та № 2-06/2013 вiд 14.06.13 р. отримало коштiв 

в сумi 1 382 034,00 грн. ПрАТ <УПСК> уклало договiр купiвлi-продажу нерухомого майна № 3074 вiд 23.04.14р. з ТОВ <Ш.Р. Iнтернешнл> 

на суму 2 176 800,00 грн.; ТОВ <Ш.Р. Iнтернешнл> згiдно з укладеними договорами оренди власного iншого майна з ПрАТ <УПСК> вiд 

01.11.11 р. отримало коштiв в сумi 828 046,00 грн. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, 

щодо аудиторського висновку. 

У 2014 роцi Приватне акцiонерне товариство <Українська пожежно-страхова компанiя> не отримувало вiд органiв державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг рекомендацiї чи зауваження щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Рада Лтд". Код за ЄДРПОУ - 20071290 Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 

Лейпцигська, 2/37. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма <Рада Лтд> працює з 1996 року, що складає загальний стаж роботи 19 

рокiв; 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій 

установі. 

згiдно з договором № 10 вiд 07.04.2003 р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма <Рада Лтд> надає послуги 

Приватному акцiонерному товариству <Українська пожежно-страхова компанiя> 12 рокiв; 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі 

протягом року. 

додатково до аудиторських висновкiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма <Рада Лтд> виконувало завдання 

про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних та пiдтвердження формування статутного фонду Приватного акцiонерного 

товариства <Українська пожежно-страхова компанiя>; 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання 

функцій внутрішнього аудитора. 

випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора Товариства протягом року не 



виникало; 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма <Рада Лтд> змiнився партнер, 

вiдповiдальний за проведення перевiрок. У 2014 роцi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Мiжнародна аудиторська група> на 

пiдставi договору вiд 16 грудня 2013 року № 36/А пiдготувало Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової 

звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України 

протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, 

виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

До Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми <Рада Лтд> Аудиторською палатою України протягом року стягнення 

не застосовувались. Факти подання недостовiрної звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова 

компанiя>, що пiдтверджена аудиторським висновком, органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не 

виявленi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

В Приватному акцiонерному товариствi <Українська пожежно-страхова компанiя> розроблено порядок захисту прав споживачiв, в тому 

числi механiзм розгляду скарг. Вiдповiдальнiсть щодо цього питання покладена на юридичний департамент. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові 

працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Заступник Голови Правлiння - директор юридичного департаменту Стрiлко Олександр Володимирович. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою 

протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг). 

Протягом 2014 року стосовно здiйснення Приватним акцiонерним товариством <Українська пожежно-страхова компанiя> страхових 

виплат (страхового вiдшкодування) було подано 71 скаргу. За усiма скаргами були наданi об?рунтованi вiдповiдi. Кiлькiсть задоволених 

скарг - 32. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно 

надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

За 2014 рiк до Приватного акцiонерного товариства <Українська пожежно-страхова компанiя> було пред'явлено 296 позовiв, з яких 

задоволено - 66, вiдмовлено у задоволенi позову у 48 випадках, знаходяться на стадiї судового розгляду - 182 справи. 

Річна фінансова звітність емітента 

 



   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
за ЄДРПОУ 20602681 

Територія 

 

за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
1339 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

 

Адреса 04080 м. Київ, вул.Фрунзе, 40 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

 

 



Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1229 1062 

 

первісна вартість 1001 4036 4110 

 

накопичена амортизація 1002 2807 3048 

 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 

   

Основні засоби: 1010 64211 127226 

 

первісна вартість 1011 101782 167687 

 

знос 1012 37571 40461 

 

Інвестиційна нерухомість: 1015 

   



первісна вартість 1016 

   

знос 1017 

   

Довгострокові біологічні активи: 1020 

   

первісна вартість 1021 

   

накопичена амортизація 1022 

   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

6123 

 

5499 

 

інші фінансові інвестиції 1035 8834 7292 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 157 61 

 

Відстрочені податкові активи 1045 3685 3824 

 

Гудвіл 1050 

   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 

   

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 13908 15998 

 

Інші необоротні активи 1090 

   



Усього за розділом I 1095 98147 160962 

 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1722 1621 

 

Виробничі запаси 1101 1722 1621 

 

Незавершене виробництво 1102 

   

Готова продукція 1103 

   

Товари 1104 

   

Поточні біологічні активи 1110 

   

Депозити перестрахування 1115 

   

Векселі одержані 1120 

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2343 1184 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

22167 

  

з бюджетом 1135 1126 414 

 



у тому числі з податку на прибуток 1136 1067 317 

 

з нарахованих доходів 1140 1684 3197 

 

із внутрішніх розрахунків 1145 

   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1040 696 

 

Поточні фінансові інвестиції 1160 

   

Гроші та їх еквіваленти 1165 270460 273791 

 

Готівка 1166 138 178 

 

Рахунки в банках 1167 270322 273511 

 

Витрати майбутніх періодів 1170 31 39 

 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 19970 3848 

 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

   

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 

   

резервах незароблених премій 1183 19970 3848 

 



інших страхових резервах 1184 

   

Інші оборотні активи 1190 

   

Усього за розділом II 1195 320543 284790 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 

   

Баланс 1300 418690 445752 

 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000 

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 

   

Капітал у дооцінках 1405 11636 11636 

 

Додатковий капітал 1410 

   

Емісійний дохід 1411 

   



Накопичені курсові різниці 1412 

   

Резервний капітал 1415 8983 8993 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34775 111006 

 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 91556 49212 

 

Усього за розділом I 1495 246950 280847 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2216 2216 

 

Пенсійні зобов’язання 1505 

   

Довгострокові кредити банків 1510 

   

Інші довгострокові зобов’язання 1515 

   

Довгострокові забезпечення 1520 936 1085 

 



Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 936 1085 

 

Цільове фінансування 1525 

   

Благодійна допомога 1526 

   

Страхові резерви, у тому числі: 1530 159265 151293 

 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного 

періоду) 
1531 

   

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок 

звітного періоду) 
1532 27873 38761 

 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 131392 112532 

 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 

   

Інвестиційні контракти; 1535 

   

Призовий фонд 1540 

   

Резерв на виплату джек-поту 1545 

   

Усього за розділом II 1595 162417 154594 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 



Короткострокові кредити банків 1600 

   

Векселі видані 1605 

   

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 

   

за товари, роботи, послуги 1615 99 91 

 

за розрахунками з бюджетом 1620 3415 3690 

 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 3324 3560 

 

за розрахунками зі страхування 1625 126 161 

 

за розрахунками з оплати праці 1630 466 444 

 

за одержаними авансами 1635 1 

  

за розрахунками з учасниками 1640 

   

із внутрішніх розрахунків 1645 

   

за страховою діяльністю 1650 5086 5859 

 

Поточні забезпечення 1660 

   



Доходи майбутніх періодів 1665 

   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 

   

Інші поточні зобов’язання 1690 130 66 

 

Усього за розділом IІІ 1695 9323 10311 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 

   

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 

   

Баланс 1900 418690 445752 

 

 

Примітки  

Керівник Межуєва О.В. 

Головний 

бухгалтер 

Заiчко О.Ю. 

 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 



Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
за ЄДРПОУ 20602681 

 

(найменування) 

  

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2014 рік 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 

  

Чисті зароблені страхові премії 2010 312646 325122 

Премії підписані, валова сума 2011 323118 395106 

Премії, передані у перестрахування 2012 13210 60806 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -18860 1957 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -16122 -7221 



Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 34789 ) ( 38633 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 78700 71487 

Валовий: прибуток 2090 199157 215002 

Валовий: збиток 2095 ( ) ( ) 

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

  

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 31457 -16698 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 31457 -16698 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 

  

Інші операційні доходи 2120 7178 5804 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( 66711 ) ( 80672 ) 

Витрати на збут 2150 ( 101682 ) ( 119775 ) 



Інші операційні витрати 2180 ( 13583 ) ( 16715 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 

  

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 

  

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 55816 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( 13054 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 

 

1 

Інші фінансові доходи 2220 38623 37501 

Інші доходи 2240 322 832 

Дохід від благодійної допомоги 2241 

  

Фінансові витрати 2250 ( 624 ) ( ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( 81 ) 

Інші витрати 2270 ( 1640 ) ( 9168 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 

  



Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 92497 16031 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16256 -15834 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 

  

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 76241 197 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 

  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 

  

Накопичені курсові різниці 2410 

  

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 

  



Інший сукупний дохід 2445 

  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 

  

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 

  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 

  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 76241 197 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні затрати 2500 7734 12087 

Витрати на оплату праці 2505 33259 32697 

Відрахування на соціальні заходи 2510 11740 11636 

Амортизація 2515 4930 4638 

Інші операційні витрати 2520 111213 140249 

Разом 2550 168876 201307 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 



Середньорічна кількість простих акцій 2600 20000000 20000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20000000 20000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.825 0.01 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.82 0.01 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 

  

 

Примітки  

Керівник Межуєва О.В. 

Головний 

бухгалтер 

Заiчко О.Ю. 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
за ЄДРПОУ 20602681 

 

(найменування) 

  

 

 



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2014 рік 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

  

Повернення податків і зборів 3005 13 

 

у тому числі податку на додану вартість 3006 

  

Цільового фінансування 3010 504 530 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 

  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10686 10542 

Надходження від повернення авансів 3020 259 14472 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 37007 31874 



Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 2321 

Надходження від операційної оренди 3040 1395 419 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 

  

Надходження від страхових премій 3050 312908 383249 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 

  

Інші надходження 3095 5791 5304 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 157651 ) 

 

( 197147 ) 

Праці 3105 ( 28503 ) ( 29253 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12643 ) ( 13507 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24185 ) ( 22312 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 15467 ) ( 17472 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 290 ) ( 183 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8428 ) ( 4657 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 150 ) ( 855 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 592 ) ( 398 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 91364 ) ( 130860 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( 9720 ) ( 10001 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 43756 44378 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

 

142 

необоротних активів 3205 305 803 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

  

дивідендів 3220 

  

Надходження від деривативів 3225 

  



Надходження від погашення позик 3230 

  

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 

  

Інші надходження 3250 

 

500 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( 42530 ) ( 12818 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( 22133 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -42225 -33506 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

  

Отримання позик 3305 

  



Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 

  

Інші надходження 3340 

  

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350 

  

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 
3375 ( ) ( ) 

Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 

  

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1531 10872 

Залишок коштів на початок року 3405 270460 260399 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1800 -811 

Залишок коштів на кінець року 3415 273791 270460 

 

Примітки  

Керівник Межуєва О.В. 

Головний 

бухгалтер 

Заiчко О.Ю. 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
за ЄДРПОУ 20602681 

 

(найменування) 

  

 

 

Звіт про власний капітал 

за 2014 рік 
 

Стаття 

Ко

д 

ря

дка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капіт

ал у 

дооці

нках 

Додатк

овий 

капіта

л 

Резер

вний 

капіта

л 

Нерозпод

ілений 

прибуток 

(непокрит

ий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Всь

ого 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на 

початок 

року 

400

0 
100000 11636 91556 8983 34775 

  

246

950 

Коригува

ння: 

Зміна 

облікової 

політики 

400

5 

        

Виправле

ння 

помилок 

401

0 

        

Інші зміни 
409

0 

        

Скоригов

аний 

залишок 

на 

початок 

року 

409

5 
100000 11636 91556 8983 34775 

  

246

950 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

за звітний 

період 

410

0 

    

76241 

  

762

41 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

411

0 

        

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротн

411

1 

        



их активів 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансови

х 

інструмент

ів 

411

2 

        

Накопичен

і курсові 

різниці 

411

3 

        

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційова

них і 

спільних 

підприємс

тв 

411

4 

        

Інший 

сукупний 

дохід 

411

6 

        

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди

) 

420

0 

        

Спрямува

ння 

прибутку 

до 

зареєстро

ваного 

капіталу 

420

5 

        

Відрахува

ння до 

резервног

421

0 

   

10 -10 

   



о капіталу 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна 

до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодав

ства 

421

5 

        

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальн

их 

(цільових) 

фондів 

422

0 

        

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

матеріаль

не 

заохоченн

я 

422

5 

        

Внески 

учасників

: 

Внески до 

капіталу 

424

0 

        

Погашенн

я 

заборгова

ності з 

капіталу 

424

5 

        

Вилучення 

капіталу: 

Викуп 

акцій 

426

0 

        



(часток) 

Перепрод

аж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

426

5 

        

Анулюван

ня 

викуплени

х акцій 

(часток) 

427

0 

        

Вилучення 

частки в 

капіталі 

427

5 

        

Зменшенн

я 

номінальн

ої вартості 

акцій 

428

0 

        

Інші зміни 

в капіталі 

429

0 

  

42344 

    

423

44 

Придбанн

я (продаж) 

неконтрол

ьованої 

частки в 

дочірньом

у 

підприємс

тві 

429

1 

        

Разом 

змін у 

капіталі 

429

5 

  

-42344 10 76231 

  

338

97 

Залишок 

на кінець 
430

100000 11636 49212 8993 111006 

  
280



року 0 847 

 

Примітки  

Керівник Межуєва О.В. 

Головний 

бухгалтер 

Заiчко О.Ю. 

 

Примітки до фінансової звітності, 

складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

 

Додаток 4 до Порядку складання звiтних даних страховикiв Пояснювальна 

записка до звiтних даних страховика ПрАТ "Українська пожежно-страхова 

компанiя" за 12 мiсяцiв 2014 року. Роздiл 1 Приватне Акцiонерне товариство 

"Українська пожежно-страхова компанiя" (ПрАТ "УПСК") створено в 1992 роцi i 

в даний час є однiєю iз провiдних страхових компанiй України. ПрАТ "УПСК" - 

член Моторного (транспортного) бюро України. За звiтний перiод ПрАТ "УПСК" 

здiйснювало такi види страхування: а) у формi обов'язкового страхування: - 

особисте страхування працiвникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин; - особисте страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi ( пасажирiв, водiiв, машинiстiв, провiдникiв); - 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних 

засобiв; - авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; - страхування ЦВ громадян 

України, що мають у власностi чи в iншому законному володiннi зброю; - 

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; - 



страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за 

утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку 

може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому 

природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї 

(видалення) небезпечних вiдходiв; - страхування ЦВ суб'єктiв господарювання 

за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки; - медичне страхування; - особисте страхування 

медичних i фармацевтичних працiвникiв на випадок iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини; - страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; б) у формi 

добровiльного страхування: - страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами ; - страхування кредитiв; - страхування фiнансових ризикiв; - 

страхування iншого майна ; - страхування вiд нещасних випадкiв; - медичне 

страхування (безперервне страхування здоров'я); - страхування здоров'я на 

випадок хвороби; - страхування залiзничного транспорту; - страхування 

наземного транспорту ; - страхування водного транспорту (морського, 

внутрiшнього транспорту та iнших видiв водного транспорту); - страхування 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту; - страхування вантажiв та 

багажу; - страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; - 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); - страхування повiтряного 

транспорту; - страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); - страхування iнвестицiй; - 

страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; - страхування 

медичних витрат. 1. а) Аналiз розвитку страхової дiяльностi за звiтний перiод: 

тис.грн. Види страхування За 12 мiс. 2013р. За 12 мiс. 2014 р. + (-) страхування 

вiд нещасних випадкiв 12464,8 7172,7 -5292,1 медичне страхування 

(безперервне страхування здоров'я) 43865,3 41051,7 -2813,6 страхування 

здоров'я на випадок хвороби 2650,0 1760,5 -889,5 страхування залiзничного 

транспорту 999,7 2070,9 1071,2 страхування наземного транспорту 66154,4 

51229,3 -14925,1 страхування повiтряного транспорту 0,3 0,3 страхування 

водного транспорту 189,8 72,7 -117,1 страхування вантажiв та багажу 8702,1 

4866,9 -3835,2 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 42,3 

139,4 97,1 страхування iншого майна 59375,5 40460,9 -18914,6 добровiльне 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 415,3 465,6 50,3 страхування 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 0,1 0,1 страхування 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 17,8 38,2 20,4 страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами 33318,3 22336,9 -10981,4 страхування кредитiв 128,1 1594,5 1466,4 

страхування iнвестицiй 0,3 0,3 страхування фiнансових ризикiв 2844,6 688,5 -

2156,1 страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 0,3 0,3 



страхування медичних витрат 0,1 0,1 медичне страхування (обов'язкове) 4,3 

0,4 -3,9 особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв на 

випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини 13,8 29,5 15,7 особисте 

страхування працiвникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 23093,2 16411,7 -6681,5 особисте страхування 

вiд нещасних випадкiв на транспортi ( пасажирiв, водiїв, машинiстiв, 

провiдникiв) 2846,8 2845,1 -1,7 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 2939,5 

843,3 -2096,2 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

транспортних засобiв 116062,6 118224,9 2162,3 страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 1354,2 0 -1354,2 страхування ЦВ 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 8014,9 5872,1 -2142,8 страхування 

вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю 

(видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути 

заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному 

середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) 

небезпечних вiдходiв 10,4 5,2 -5,2 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних вантажiв 2335,8 1532,5 -803,3 Страхування предмета 

iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування 5729,7 1394,5 -4335,2 Обов'язкове страхування ЦВ власникiв зброї 

1533,1 2008,7 475,6 Усього: 395106,3 323117,7 -71988,6 В т. ч. за договорами 

перестрахування 3325,9 365,3 -2960,6 В порiвняннi з вiдповiдним перiодом 

2013 року страховi платежi компанiї зменшились на 71 988,6 тис. грн. 

Зменшення надходжень страхових платежiв в 2014р. пов'язано з загальним 

станом ринку фiнансових послуг, негативними тенденцiями у банкiвськiм 

секторi, економiчно нестабiльною ситуацiєю в країнi, зниженням 

платоспроможностi фiзичних та юридичних осiб. Б) Найбiльш прiоритетним 

напрямком в страхуваннi за 12 мiсяцiв 2014р. було страхування ЦПВ власникiв 

транспортних засобiв, медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я), страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, особисте 

страхування працiвникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин, страхування наземного транспорту, 

страхування iншого майна. В) Для розширення страхового поля i збiльшення 

надходжень страхових платежiв були вжитi заходи: - проводилось розширення 

агентської мережi Компанiї; - налагоджувались бiльш тiснi партнерськi 

вiдносини з вiтчизняними та зарубiжними страховиками, банками; - 

проводилась рекламна дiяльнiсть; - проводилась робота по пiдвищенню 

квалiфiкацiї працiвникiв компанiї; - проводилось надання супутнiх послуг по 

страхуванню. - в 2 кварталi 2014р. ПрАТ "УПСК" отримано лiцензiї за 

наступними видам страхування: страхування сiльськогосподарської продукцiї 



(лiцензiя № АЕ 284474 вiд 23.04.2014); страхування майнових ризикiв 

користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування 

та використання газу (метану) вугiльних родовищ (лiцензiя № АЕ 284497 вiд 

20.05.2014); страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ 

нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ" 

(лiцензiя № АЕ 284498 вiд 20.05.2014); страхування майнових ризикiв за 

угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених Законом України 

"Про угоди про розподiл продукцiї" (лiцензiя № АЕ 284499 вiд 20.05.2014); Г) 

Розрахунки зi страхувальниками за виплатами страхового вiдшкодування i 

страхових сум здiйснювались своєчасно. Загальна сума страхових виплат за 

12 мiсяцiв 2014 року склала 79551,9 тис. грн. Д) На кiнець звiтного перiоду 

сума заборгованостi за страховими виплатами складає 40,6 тис. грн (кiлькiсть 

випадкiв-2). Заборгованiсть за актами пояснюється тим, що данi акти були 

затвердженi керiвництвом в останнi днi грудня мiсяця 2014 року, а виплата 

страхових вiдшкодувань здiйснена в сiчнi 2015 року. 2. Заборгованостi 

страхової компанiї за станом на кiнець звiтного перiоду перед 

страхувальниками, крiм поточної заборгованостi за страховими виплатами в 

сумi 40,6 тис. грн. та яка виплачена в сiчнi 2015р., немає. 3. Cтаном на 

31.12.2014р. страхова компанiя має в своєму пiдпорядкуваннi 55 

вiдокремлених обласних пiдроздiлiв. Крiм того в пiдпорядкуваннi обласних 

вiдокремлених пiдроздiлiв знаходиться 25 районних балансових вiддiлень. 

Перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв: № з/п Найменування вiдокремленого 

пiдроздiлу Код ЄДРПОУ Керiвники Мiсцезнаходження вiдокремленого 

пiдроздiлу Телефони 1 Вiнницька дирекцiя 26339492 Погноєвський В.К. 

21050м.Вiнниця, вул. 1 Травня, 39/1 (0432) 67-69-70 2 Подiльський 

регiональний страховий центр 25983239 Поплавська Є.М. 21050м.Вiнниця, 

вул. Архiтектора Артинова, 16 (0432) 65-99-90 3 Вiнницька фiлiя 21726391 

Поплавська Є.М. 21018м. Вiнниця, вул. Гоголя, 19а, к 44 (0432) 55-47-81 4 

Волинська фiлiя 25091357 Шмига I.П. 43021м. Луцьк, вул. Шопена, 13, кв.43 

(03322) 4-90-03 5 Волинське обласне управлiння 26207129 Зищук О.I. 43001м. 

Луцьк, вул. Ковельська,22,кiм.16 (0332) 28-56-88 6 Днiпропетровська фiлiя 

24987175 Мiлютiн В.С. 49000м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 14-А (0562) 32-

17-08 7 Днiпропетровське обласне управлiння 33231605 Молодець В.О. 

49044м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 14-А (056) 371-12-72 8 Павлоградська 

фiлiя 34446841 Макзенко Н.А. 51400 Днiпропетровська обл. м.Павлоград, 

вул.Полтавська,95/22 (0562) 6-29-50 9 Криворiзька фiлiя 25973614 Дубовик 

Л.М. 50002,Днiпропетровська обл..,м.Кривий Рiг, вул..Лермонтова, 29 (0564)90-

09-89 10 Мiжобласна дирекцiя "Днiпро" 35472034 Зiнгер А.М. 49069 

м.Днiпропетровськ, вул. К.Лiбкнехта, 49 (056)740-20-03 11 Заводська фiлiя 

35766796 Євсеєнко Л.I. 5192,Днiпропетровська обл..,м.Днiпродзержинськ, 

пр.Пелiна, 9 (0695)31-353 12 Нiкопольська фiлiя 35766733 Павловська О.В. 

53219,Днiпропетровська обл..,м.Нiкополь, вул.Шевченка,243 (0566)231-743 13 



Новомосковська фiлiя 35766513 Кольцова А.О. 51200,Днiпропетровська обл.., 

м.Новомосковськ, вул.Радянська,18 (05693)14-352 14 Захiдно-Донбаська фiлiя 

35766487 Клюс В.О. 51400,Днiпропетровська обл..,м.Павлоград, вул. 

Полтавська, 127 (05632)64-423 15 Слобожанська фiлiя 35766545 Матвєєв С.О. 

61052м.Харкiв, вул. Малiновського,3 (057)752-03-45 16 Донецька фiлiя 

250096917 Кравченко В.А. 83001,Донецьк, пр..Гурова,5 (062) 338-04-94 17 

Пiвденно - Схiдне регiональне управлiння 34217644 Соновський О.С. 83086м. 

Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46 А (062) 305 32 33 18 Житомирська фiлiя 

25740152 Кравчук В.К. 10012м. Житомир, вул. Київська, 96 (0412) 41-23-41 19 

Коростенське регiональне вiддiлення 26394462 Недощак О.Б. Житомирська 

обл., 11500 м. Коростень, Базарна площа, 18А (050) 649-66-12 20 

Коростишiвське регiональне вiддiлення 33171159 Гелевей В.В. 

12500,Житомирська обл. м. Коростишiв, вул. Чернова площа,5 ( 050) 649 66 12 

(041) 30 35 541 21 Житомирське обласне управлiння 26017498 Горобець З.М. 

10014м. Житомир, вул. Театральна, 5 оф. 13 (0412) 41-35-24 22 Житомирська 

обласна дирекцiя 33464194 Рання К. 10014м. Житомир, вул. Велика 

Бердичiвська, 23 (0412) 44 50 56 23 Закарпатська фiлiя 22107320 Iванов В.Г. 

88018,Закарпатська обл.,м.Ужгород, пл.Кирила та Мефодiя, 2 (0312) 61-53-77 

24 Закарпатське обласне управлiння 26098456 Орос М.М. 88017,Закарпатська 

обл.,м. Ужгород, вул. Собранецька, 146 (03122) 3-25-71 25 Рахiвське районне 

вiддiлення 26396886 Гудз В.Д. 90615,Закарпатська обл.,Рахiвський район 

смт.Великий Бичiв, вул.. Борканюка,62 (03132) 3-38-81 26 Тячiвське районне 

вiддiлення 26396751 Дьолог I.В. 90500,Закарпатська обл.,м. Тячiв, вул. Ленiна, 

4, кв.3 (03134) 2-22-26 27 Закарпатська обласна дирекцiя 26530095 Русин Г.В. 

88017,Закарпатська обл.,м.Мукачеве, вул. Я.Мудрого, 26 (0313)12-24-31 28 

Запорiзьке обласне управлiння 25969506 Рижков О.В. 69095м. Запорiжжя, вул. 

Гоголя, 149, корпус 1, кв. 2 (0612) 62-43-11 29 Запорiзька фiлiя 25213719 

Рижков О.В. 69006м. Запорiжжя, Пiвнiчне шосе, 3 оф.209 (0612) 18-48-30 30 

Iвано-Франкiвське управлiння 26056050 Новицька М.В. 76000м. Iвано-

Франкiвськ, пл. Ринок, 14 (0342) 77-86-16 31 Кiровоградська фiлiя 24153375 

Волкова В.В. 25006м. Кiровоград, вул. А. Тарковського, 68 (0522) 32-16-53 32 

Луганська фiлiя 24847907 Лубенська Л.Г. 91053м. Луганськ, вул. Совєтська,94 

оф-459 (0642) 53-82-69 33 Луганське обласне управлiння 26411108 Лубенська 

Л.Г. 91031м. Луганськ, Квартал Димитрова,20, оф.66 (0642) 58-54-04 34 

Захiдна фiлiя 22340587 Пасiчник Б.В. 79005м.Львiв, вул. К.Левицького, 21, 

прим.2 (0322) 40-34-01 35 Львiвське обласне управлiння 33464278 Павлiш I.О. 

79005м.Львiв, вул. Левицького, 21, оф.1 (0322) 40 34 01 36 Старосамбiрське 

мiжрайонне вiддiлення 33464241 Павлiш I.М. 82000,Львiвська обл.,м. Старий 

Самбiр, вул. Л.Галицького, 98 (03238)23 007 37 Миколаївська фiлiя 25377604 

Несвiт Г.П. 54003м. Миколаїв, вул. Володарського, 3 (0512) 49-06-73 38 

Миколаївське обласне управлiння 25990274 Нiколаєнко I.М. 54003,м. 

Миколаїв, пр-т Ленiна, 171, кв.164-163 (0512) 57-57-65 39 Одеська фiлiя 



25048433 Сидоров О.С. 65000м.Одеса, вул.Жуковського,22,каб.4 (048) 728-04-

68 40 Одеське обласне управлiння 26274479 Нiколенко Л.Л. 65005м.Одеса, 

вул.Рiшельєвська, 11, к.12 (048) 715-03-55 41 Бiляївське районне вiддiлення 

26247991 Суходольська К.I. Одеська обл., м. Бiляївка, вул. Кiпенко, 6 (04852) 

2-41-28 42 Пiвденне регiональне управлiння 33257948 Гапонова Л.П. 65023 

м.Одеса, вул. Новосельського,69/71, оф.3 (048) 714 59 58 43 Полтавське 

обласне управлiння 25976802 Повар О.В. 36039м.Полтава, вул. Ватутiна, б.3, 

оф. 1 (0532) 22-54-99 44 Рiвненська фiлiя 25675443 Журавель В.Г. 

33028м.Рiвне, вул.Соборна, 181 (03552) 2-02-84 45 Володимирецьке 

вiддiлення 26354072 Тюзка В.Ф. 34300,Рiвненська обл., смт. Володимирець, 

вул. Будiвельникiв,10 (0362) 62-04-57 46 Кузнецовське вiддiлення 26405881 

Смiтюх Г.П. 34400Рiвненська обл., м. Кузнецовськ, Мiкрорайон 

Будiвельникiв,15/2,прим.66 (0362) 62-04-57 47 Рокитнiвське вiддiлення 

26522747 Савич I.А. Рiвненська обл., смт. Рокитне, вул. Кiрова,17 (0362) 62-04-

57 48 Рiвненське районне вiддiлення 26259209 Мисковець М.В. 

35306Рiвненська обл., Рiвненський р., с. Колоденка, вул Свободи, 18 (0362) 

62-04-57 49 Сумське обласне управлiння 24018329 Лiходькiна О.П. 

40004м.Суми, вул.Металургiв, 16 (0542) 33-41-83 50 Сумська фiлiя 23050779 

Лiходькiна О.П. 40004м.Суми, вул. Металургiв, 16, каб.2 (0542) 37-17-09 51 

Тернопiльська обласна дирекцiя 33110557 Крутiй Н.Є. 46021, м.Тернополь, 

вул.Грушевського, 23, оф.304 (0352) 43-41-47 52 Тернопiльська фiлiя 

25349399 Шишковський М.Ф. 46008,м. Тернопiль, вул. Шашкевича, 3 (0352) 23-

55-11 53 Чорткiвське вiддiлення 26427842 Шишковський М.Ф. 

48500Тернопольська обл., м. Чорткiв, вул..Шевченка,29 (03552) 2-02-84 54 

Харкiвська фiлiя 22721473 Донський В.М. 61052м. Харкiв, Полтавський 

шлях,50 (057) 343-72-22 55 Харкiвський страховий центр 35259025 Пiскова 

А.В. 61072,м.Харкiв, вул.Ленiна,27Б, оф.704 (067)571-50-45 56 Херсонське 

обласне управлiння 26084595 Литвиненко А.I. 73022,м. Херсон, вул. Пугачова, 

8, кв.1 (0552) 26-19-92 57 Цюрупинське вiддiлення 26348189 Таран Л.I. 

75100Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул.Енгельса, 43 (05542)2-20-84 58 

Пiвденна фiлiя 24755192 Магда А.В. 73000м. Херсон, вул. Молодiжна, 10, кв.2 

(0552) 42-35-97 59 Хмельницька обласна дирекцiя 35013406 Сорокiна Н.В. 

29000,м.Хмельницький, вул.Прибузька,2,кiм.3 (0382)65-75-41 60 Хмельницьке 

обласне управлiння 26571964 Максимчук О.В. 29000,м.Хмельницький, 

вул.Прибузька, 2 (0382)65-75-03 61 Кам'янець-Подiльське вiддiлення 33171138 

Ковтун Г.I. 32300Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. 

Грушевського, 46, кв.62 (03849) 3-58-05 62 Полонське вiддiлення 26515405 

Ковтонюк Н.С. 30500,Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Лесi Українки,154 

(03843) 3-20-08 63 Чернiвецьке обласне управлiння 33921652 Бiленька А.Г. 

58000м.Чернiвцi, вул.М.Лисенка, 14, кв. 1 (0372) 58-54-72 64 Чернiвецька фiлiя 

22848653 Бiленький С.М. 58000м.Чернiвцi, вул. М.Лисенка, 14,кв.1 (0372) 58-

54-72 65 Черкаська фiлiя 25206116 Проценко Т.Л. 18002м. Черкаси, вул. 



Хрещатик, 205, кв.1 (0472) 32-90-91 66 Чернiгiвське обласне управлiння 

26033563 Ющенко В.I. 14000м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 34-А, к. 1 (0462) 17-52-

32 67 Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi 25943688 Довженко 

О.В. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044) 568-57-32 68 Перше регiональне 

управлiння 26314799 Карпунцова Л.П. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044) 253-

42-16 69 Друге регiональне управлiння 26388384 Данилiшин В.В. 04080м. Київ, 

вул. Фрунзе, 40 (044) 463-64-21 70 Центральне регiональне управлiння 

33171206 Шуляк I.Ю. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044) 568-57-04 71 

Мiжрегiональна дирекцiя 33231631 Гриднєв I.В. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 

(044) 537-66-14 72 Центральна фiлiя 33257911 Одинцов О.В. 04080м. Київ, 

вул. Фрунзе, 40 (044)238-65-33 73 Київська дирекцiя 35259287 Лiнiченко О.М 

04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044)463-64-21 74 Київське управлiння 33464330 

Бухало М.I. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044) 463 75 44 75 Центральна 

дирекцiя 34446836 Вовчинський О.О. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044)238-

27-10 76 Генеральне регiональне управлiння 35013432 Удодова Л.Б. 04080м. 

Київ, вул. Фрунзе, 40 (044)238-66-92 77 Третє регiональне управлiння 

35471774 Радiшевський В.А. 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40 (044)568-57-34 78 

Чернiвецька обласна дирекцiя 37974341 МрачковськийС.В. 58000м.Чернiвцi, 

вул. Руська,1 (372)52-38-08 79 Кiровоградська дирекцiя 38391257 Грицюк В.М. 

25006 м. Кiровоград, вул В.Перспективна 84,каб.10-13 (0522) 350052 80 

Рiвненська дирекцiя 38391566 Сидорчук В.М. 33000 м.Рiвне, Чорновола,70 

(03622) 63-70-10 4. За 12 мiсяцiв 2014 року дiяльнiсть ПрАТ "УПСК" є 

прибутковою. Балансовий прибуток до оподаткування складає 92496,3 

тис.грн., а саме: прибуток вiд страхової дiяльностi - 55814,9 тис. грн; прибуток 

вiд фiнансової дiяльностi- 37999,4 тис. грн; збиток вiд iншої дiяльностi - 1318,0 

тис. грн. 5. Операцiї по перестраховуванню ризикiв виконання страхових 

зобов'язань проводились вiдповiдно до дiючого законодавства України, що дає 

можливiсть своєчасного виконання своїх обов'язкiв страховика перед 

страхувальником. 6. а)Створення страхових резервiв компанiєю здiйснюється 

згiдно з наказом №1 вiд 02.01.2013р. "Про облiкову полiтику ПрАТ "УПСК", а 

саме: - резерв незароблених премiй та частки перестраховикiв в резервах 

незароблених премiй за всiма видами страхування (крiм страхування за 

договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв) визначаються згiдно з вимогами ст. 

31 Закону України "Про страхування " методом 1/4 з розрахунку 80% 

страхових платежiв; - резерв заявлених збиткiв на звiтну дату визначається на 

пiдставi iнформацiї про страховi випадки iз застрахованими об'єктами за всiма 

видами страхування ; - формування резерву збиткiв, якi виникли ,але не 

заявленi, здiйснюється за договорами по обов'язковому страхуванню 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 

та вiдповiдно до Правил формування страхових резервiв за методом 

фiксованого вiдсотку ; - формування резерву коливань збитковостi 



здiйснюється за договорами по обов'язковому страхуванню цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв у вiдповiдностi з 

вимогами пункту 6 Правил формування страхових резервiв. Розрахунок 

резерву на 31.12.2014р. здiйснено з врахуванням Актуарного висновку щодо 

тесту оцiнки резерву коливань збитковостi на 31.12.2014р., пiдготовленого 

ПрАТ "Iнститут Ризику" (актуарiй Яценко Я. В., реєстрацiйних номер свiдоцтва 

01-008 вiд 02.02.2012р.); - формування резерву катастроф здiйснюється згiдно 

з вимогами Порядку i Правилами формування, розмiщення та облiку 

страхових резервiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за 

ядерну шкоду, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг №123 вiд 

13.11.2003р; - резерв незароблених премiй та частки перестраховикiв в 

резервах незароблених премiй за договорами обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 

здiйснюється за методом 1/365 з розрахунку 80% страхових платежiв згiдно 

Постанови КМУ №671 вiд 23.07.2008р. б)Загальна сума страхових виплат та 

вiдшкодувань за звiтний перiод складає 79551,9 тис. грн. Рiвень виплат 

компанiї за окремими видами страхування не перевищує 90 % загальної суми 

страхових виплат. в) Частка страхових платежiв, сплачених(нарахованих) 

перестраховикам за 12 мiсяцiв 2014р. складає 13209,80 тис. грн., що не 

перевищує страховi платежi , а в вiдсотковому спiввiдношеннi до страхових 

платежiв складає 4,1 % . г) ПрАТ "УПСК" за звiтний перiод кредити не 

отримувало. 7. Балансовий прибуток компанiї за звiтний перiод згiдно звiту про 

фiнансовi результати складає 76240,70 тис.грн. Фактичний запас 

платоспроможностi складає 279784,30 тис.грн., що перевищує нормативний 

запас бiльш нiж в 4 рази i свiдчить про високу фiнансову стабiльнiсть компанiї. 

Станом на 31.12.2014р. сума страхових резервiв складає 200505,3 тис. грн., 

яка представлена наступними активами : - грошовi кошти на поточних 

рахунках 28505,30тис. грн.; - банкiвськi вклади 130000 тис. грн.; - нерухоме 

майно 40000 тис. грн.; - права вимоги до перестраховикiв 2000 тис. грн. 

Активи, якими представленi страховi резерви, вiдповiдають вимогам 

Положення "Про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi 

диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви". 8. 

Вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) було 

проведено тестування на адекватнiсть страхових резервiв Компанiї (Актуарний 

висновок щодо тесту оцiнки адекватностi страхових зобов'язань на 

31.12.2014р., наданий ПрАТ "Iнститут ризику", Свiдоцтво на право займатися 

актуарними розрахунками та посвiдчувати їх видано Яценку Ярославу 

Васильовичу, реєстрацiйних номер свiдоцтва 01-008 вiд 02.02.2012р.). Для 

оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виявленi, але не заявленi та 

збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовувались методи 

математичної статистики, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що 

базуються на аналiзi розвитку страхових виплат за останнi три роки. Для 



оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй були використанi методи 

математичного моделювання комбiнованої збитковостi, теорiї випадкових 

процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної статистики. Вiдкладенi 

аквiзацiйнi витрати згiдно облiкової полiтики Компанiї не формуються, проте 

вiдповiдно до п. 3.3 Правил формування, облiку та розмiщення страхових 

резервiв їхнiй розмiр фактично враховується при розрахунку резервiв шляхом 

застосування коефiцiєнту 0,8. Такий пiдхiд не суперечить принципам МСФЗ. 

Результати перевiрки тесту адекватностi зобов'язань для резерву 

незароблених премiй пiдтверджують, що резерв незароблених премiй 

сформовано в адекватному обсязi. Систематичних недолiкiв та/або 

невiдповiдностi МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї формування резервiв 

збиткiв, що заявленi та не врегульованi та збиткiв, що виникли та не заявленi, 

не виявлено. 9. Фiнансова та спецiалiзована звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi 

даних первинного облiку та з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, чинного законодавства України 

й прийнятої облiкової полiтики Компанiї. 10. Вiдповiдно до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi величину резерву катастроф та резерву 

коливань збитковостi наведено в рядку 1435 "Iншi резерви" першого роздiлу 

пасиву Балансу в складi власного капiталу. Голова правлiння Межуєва О. В. 

Головний бухгалтер Заiчко О.Ю. 

 


