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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Безбах Н.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31681672 

4. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00 

6. Адреса електронної пошти: office@persha.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку   

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть 

емiтента, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою), твердження щодо промiжної iнформацiї в промiжнiй iнформацiї за 4 

квартал не розкриваються згiдно з вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.. 

 

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 щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного 

секретаря в Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що такi правочини у звiтному 

перiодi не вчинялися. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало забезпеченi борговi цiннi папери. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, 

тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 24.09.2001 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 60000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 227 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальнi збори акцiонерiв.2. Наглядова Рада.3. Рада директорiв.4. Ревiзор. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Мiський центр 

стратегiчних розробок" 

65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 2, кв. 1 31121279 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iола" 

65023, м. Одеса, вул. 

Середньофонтанська, 16 
31182258 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Оксiя" 

65023, м. Одеса, вул. 

Середньофонтанська, 16 
31182221 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 380775 

2) IBAN 

 UA703052990000026502006700678 

3) поточний рахунок 

 UA703052990000026502006700678 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) IBAN 

 UA033006140000026500000000133 

6) поточний рахунок 

 UA033006140000026500000000133 



 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

- 09.07.2021 Нацiональний банк України  

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 09.07.2021 

безстроковий. 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АЕ № 198820 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезення 

небезпечних вантажiв 

АЕ № 198817 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АЕ № 198786 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування.  Строк дiї лiцензiї з 21.04.2011 

безстроковий. 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АЕ № 198819 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 30.12.2008 

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 

АЕ № 198818 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.05.2009 

безстроковий. 



Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 198808 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)) 

АЕ № 198812 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АЕ № 198814 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АЕ № 198813 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ № 198822 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування медичних витрат АЕ № 198821 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання 

АЕ № 198823 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Вид дiяльностi: Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть 

на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-

епiдемiологiчного характеру. 

 

У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 30.12.2008 р. 

безстроковий. 

 

 



Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)) 

АЕ № 198816 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АЕ № 198811 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 24.01.2006 

безстроковий. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ № 198809 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АЕ № 198815 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 198810 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

№ 706 05.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2016 р. 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

№ 707 05.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2016 

безстроковий. 



Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування залiзничного 

транспорту 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

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 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування власникiв водного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

№ 4625 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий. 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

№ 4625 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий. 

Страхування судових витрат № 4466 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

 

 

 

 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Безбах Наталiя Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", 32893860, Радник з розвитку 

фiнансових проектiв фiнансового департаменту 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Член Ради директорiв 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Куцик Катерина Леонiдiвна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПрАТ "СК "Перша", 31681672, директор по роботi з автоперевiзниками - членами 

АсМАП 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Член Ради директорiв 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Василина Сергiй Мирославович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ПрАТ "СК "Перша", 31681672, директор Дирекцiї безпеки та юридичних питань 

7. Опис 

 Наглядовою радою Товариства 28.12.2021 р. прийнято рiшення обрати Василину Сергiя 

Мирославовича, першого заступника Генерального директора Товариства, членом Ради 

директорiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



1. Посада 

 Член Ради директорiв 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя", 20602681, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Наглядовою радою Товариства 28.12.2021 р. прийнято рiшення обрати Мосiйчук Тетяну 

Костянтинiвну, заступника Генерального директора Товариства, членом Ради директорiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тараненко Олег Iванович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

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

 ЗАТ "АТП № 11263", 03116157, Заступник директора з економiки 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гужевська Тетяна Костянтинiвна 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 50 

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

 Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 16307261, директор 

фiнансовий 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 



1. Посада 

 Член Наглядової Ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шкрiба Михайло Васильович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА", 22093841, директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Колосова Iнна Iванiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ТОВ "Бухгалтер-консультант", 42424141, Директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кiт Вiра Андрiївна 

3. Рік народження 

 1986 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ПрАТ "СК "Перша", 31681672, радник Генерального директора 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства Кiт Вiру Андрiївну призначено з 01.12.2021 р. 

внутрiшнiм аудитором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Пухтiй Iрина Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПрАТ "СК "Перша", 31681672, Заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.01.2002 12/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

100 7000 700000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2002 р. 

законодавством не вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 12/1/02 дата реєстрацiї 18.01.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

16.01.2004 12/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

100 90000 9000000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2004 р. 

законодавством не вимагалося. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 12/1/04 дата реєстрацiї 16.01.2004 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

втратило чиннiсть. 

25.03.2009 78/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

100 150000 15000000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.4. Лiцензiйних умов провадження 

страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. 

N 40. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 78/1/09 дата реєстрацiї 25.03.2009 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

25.06.2010 464/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція 

проста 

бездокумент

Бездокумента

рні іменні 

100 150000 15000000 100 



арна іменна 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 464/1/10 дата реєстрацiї 25.06.2010 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй, Товариства (втратило чиннiсть). 

07.06.2011 299/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 250000 25000000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження 

страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. 

N 40. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 299/1/11 дата реєстрацiї 07.06.2011 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

06.12.2011 532/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 400000 40000000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження 

страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. 

N 40. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

28.07.2015 85/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 600000 60000000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування 

допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не 

приймалося. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ-ТРАНЗИТ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "НАВЧАЛЬНО-

КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР АСОЦIАЦIЇ МIЖНАРОДНИХ АВТОМОБIЛЬНИХ 

ПЕРЕВIЗНИКIВ УКРАЇНИ" ТА ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Організаційно-правова форма 

 Повне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36387338 

4. Місцезнаходження 

 03150, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 11 

5. Опис 

 Форма участi Товариства - засновник (учасник). 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать Товариству в юридичнiй особi: 95%. 

 

Активи, наданi Товариством у якостi внеску: грошовi кошти. 

 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння створеною юридичною особою: згiдно з 

чинним законодавством та засновницьким договором. 

 

 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

96 565 656 762 14,7 Особисте 

страхування 

медичних і 

фармацевтичн

их працівників 

17.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 17.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

2 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

76 018 656 762 11,575 Страхування 

добровільне 

від вогневих 

ризиків та 

26.11.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 



ризиків 

стихійних 

явищ 

Опис: 

Правочин вчинений 26.11.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

3 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

96 040 656 762 14,62 Страхування 

добровільне 

від вогневих 

ризиків та 

ризиків 

стихійних 

явищ 

01.10.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 01.10.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

4 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

80 173 656 762 12,21 Страхування 

добровільне 

від вогневих 

ризиків та 

ризиків 

стихійних 

явищ 

24.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 24.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

5 29.04.2021 Загальнi збори 77 120 656 762 11,74 Страхування 07.12.2021  https://persha.ua/news/



акцiонерiв добровільне 

майна (крім 

п.5-9) іншого 

ніж від 

вогневих 

ризиків та 

стихійних 

явищ 

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 07.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

6 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

76 018 656 762 11,58 Страхування 

добровільне 

майна (крім 

п.5-9) іншого 

ніж від 

вогневих 

ризиків та 

стихійних 

явищ 

26.11.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 26.11.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

7 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

96 040 656 762 14,62 Страхування 

добровільне 

майна (крім 

п.5-9) іншого 

ніж від 

вогневих 

ризиків та 

стихійних 

явищ 

01.10.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 



Опис: 

Правочин вчинений 01.10.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

8 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

80 173 656 762 12,21 Страхування 

добровільне 

майна (крім 

п.5-9) іншого 

ніж від 

вогневих 

ризиків та 

стихійних 

явищ 

24.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 24.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

9 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

70 000 656 762 10,66 Страхування 

добровільної 

відповідально

сті перед 

третіми 

особами 

15.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 15.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

10 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

83 130 656 762 12,66 Страхування 

обов'язкове 

від нещасних 

01.10.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 



випадків на 

транспорті 

Опис: 

Правочин вчинений 01.10.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

11 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

66 810 656 762 10,17 Страхування 

обов'язкове 

від нещасних 

випадків на 

транспорті 

15.11.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 15.11.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

12 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

637 602 656 762 97,08 Страхування 

обов'язкове 

від нещасних 

випадків на 

транспорті 

01.10.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 01.10.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

13 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

215 950 656 762 32,88 Страхування 

водного 

транспорту 

24.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 24.12.2021 р. 

 



Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

14 29.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

100 000 656 762 15,23 Пропорцiйне 

перестрахуван

ня можливих 

збиткiв 

Перестрахувал

ьника у межах 

розмiру 

вiдповiдально

стi 

Перестрахови

ка 

30.12.2021  https://persha.ua/news/

osobliva-informacija-

emitenta/ 

Опис: 

Правочин вчинений 30.12.2021 р. 

 

Дата розмiщення iнформацiї про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку не 

зазначено, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов"язанi розмiщувати iнформацiю про прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

28.07.2015 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000073431 - Статутом Товариства (п.5.5 Статуту) 

передбачено переважне право щодо 

вiдчуження акцiй третiй особi. 

 

Строк та характеристика такого 

обмеження не визначено. 

 

 

- 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.07.

2015 

85/1/2015 UA4000073431 600 000 60 000 000 599 500 500 0 

Опис: 

500 простих iменних акцiй Товариства, що належать 1 (одному) акцiонеровi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства згiдно з п. 

10 Прикiнцевих та Перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України". Голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
Важливих для Товариства подiй впродовж звiтного перiоду (4-го кварталу 2021р.) не 

вiдбувалося, вiдповiдно, їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть Товариства вiдсутнiй. 

 

Процес управлiння ризиками поширюється на усi види дiяльностi Товариства. Управлiння 

ризиками вiдбувається на тому рiвнi, на якому вони виникають або можуть виникнути. Процес 

управлiння ризиками iнтегрований до щоденної дiяльностi, має безперервний i комплексний 

характер. 

 

Система управлiння ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту Товариства на усiх 

рiвнях. Для забезпечення фiнансової рентабельностi надання страхових послуг ризик-

менеджмент розрiзняє: 

 

 Андеррайтинговий ризик, який включає:  

 

- ризик недостатностi премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх 

розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

 

- катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних 

подiй та оцiнок їх наслiдкiв. 

 

" Ринковий ризик, який включає: 

 

- ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

 

- ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

 

- валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання курсiв обмiну валют; 

 

- ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до 

коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй з тим 

самим (або близьким) термiном до погашення; 

 

- майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

 

- ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 

на стан активiв. 

 

 Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком. 

 

 Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 



надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

 

Iснують певнi ризики, пов'язанi зi змiною регулятора та прогнозованими змiнами в 

законодавствi, що регулює сферу страхування. 

 

Серед заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, iнтересiв страхувальникiв та 

акцiонерiв Товариство: 

 

- акумулює кошти на превентивнi заходи (при страхуваннi пасажирiв); 

 

- складає iнструкцiї та методичнi матерiали для страхувальникiв; 

 

- здiйснює актуарнi розрахунки величин тарифiв для нових страхових продуктiв; 

 

- розраховує та аналiзує перiодичнi показники збитковостi страхових продуктiв; 

 

- здiйснює перестрахування ризикiв за принципом надiйностi та ефективностi; 

 

- оцiнює ефективнiсть та надiйнiсть активiв; 

 

- здiйснює розмiщення активiв з урахуванням диверсифiкацiї, рентабельностi, надiйностi 

та прибутковостi; 

 

- сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу;  

 

- враховує iнновацiйнi процеси на страховому ринку, а саме: впродовж 4-го кварталу 

2021р. продовжується постiйне вдосконалення та автоматизацiя єдиної облiкової системи 

Товариства "1С:Пiдприємство 8.2", що забезпечує щоденний контроль надходжень страхових 

платежiв вiд агентiв та страхувальникiв, забезпечує промiжний контроль фiнансових показникiв 

структурних пiдроздiлiв та Товариства у цiлому, а також дозволяє швидко та гнучко 

адаптуватися до нововведень у сферi страхування. 

 

Страхування є важливим елементом економiчного механiзму країни, стан його розвитку багато у 

чому визначає рiвень економiчної безпеки країни, впливає на iнвестицiйний та iнновацiйний 

потенцiал економiки. Нацiональний страховий ринок впродовж 4-го кварталу 2021р. є слабким 

та не здатним протистояти дестабiлiзуючим чинникам зовнiшнього та внутрiшнього середовищ. 

 

Послуги з автострахування складають значну частку українського ринку страхових послуг, вiд 

якостi надання яких залежать безпосередньо показники результативностi дiяльностi страховикiв, 

а також сприйняття та рiвень довiри страхувальникiв до сфери страхування. Автотранспортне 

страхування в Українi неповною мiрою реалiзує свiй потенцiал, незважаючи на деякi позитивнi 

тенденцiї зростання кiлькiсних показникiв, iнституцiйнi та функцiональнi характеристики 

українського ринку автотранспортного страхування загалом не вiдповiдають реальним потребам 

держави та європейським стандартам. 

 

Основними ризиками сучасного ринку автотранспортного страхування України, що впливають 

на дiяльнiсть Товариства, є: 

 

o зменшення попиту на послуги автострахування з боку потенцiйних страхувальникiв; 

 

o зростання страхових вiдшкодувань та пiдвищення збитковостi; 



 

o вiдсутнiсть якiсної статистичної iнформацiї; 

 

o низький рiвень послуг, що надаються окремими страховиками, та наявнiсть випадкiв 

шахрайства. 

 

Зменшення попиту зумовлено невпевненiстю у якiсному страховому продуктi, адекватних 

страхових тарифах та захистi держави вiд недобросовiсних страховикiв, що значно впливає на 

довiру до будь-якої страхової компанiї на ринку України. 

 

Економiчне зростання залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, 

невизначенiсть, пов'язану iз конфлiктом на сходi, та щодо швидкостi запровадження реформ в 

умовах складної полiтичної ситуацiї. 

 

Керiвництво Товариства вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi 

та розвитку Товариства, але не може передбачити усi тенденцiї, якi можуть впливати на його 

дiяльнiсть у зв'язку з соцiально-полiтичними та економiчними подiями в країнi, а також те, який 

вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.  

 

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до 

непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Товариства. 

 

Невизначенiсть полiтичних, правових, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою 

вплинути на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть. 

 

У той же час довготривалi наслiдки пандемiiї та їх вплив на фiнансовий стан Товариства в 

майбутньому на сьогоднi спрогнозувати неможливо. 

 

 

 


