
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правління Ткачов В.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за          квартал              року4 2021

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

31304718

вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135

(044) 230 48 13, (044) 230 48 13

vsk@vsk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27.01.2022

№ 07

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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)

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

http://vsk.com.ua

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(дата)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента; X

    2) інформація про облігації емітента;

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі.

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

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

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання 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.
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки. X

Не заповнено: «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», «Звіт про стан об'єкта нерухомості 
(у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта 
(частини об'єкта) житлового будівництва)», «Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)», оскільки 
товариство інших цінних паперів крім акцій не випускало.
Не заповнено: «Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Відомості про осіб, 
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість», оскільки такі правочини протягом звітного кварталу загальними зборами не затверджувались. 
 Значні правочини, вчинені у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його 
вчинення, відсутні.
Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, 
іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облігації», 
«Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні 
папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання 
емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.
Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання 
емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.
Не заповнені розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції »,  «Інформація про 
собівартість реалізованої продукції», не подається у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що 
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 
за класифікатором видів економічної діяльності.
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента; Проміжна фінансова звітність;
Висновок про огляд проміжної фінансової звітності; Твердження щодо проміжної інформації  не надається, оскільки 
Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. розкриття такої інформації у складі проміжного звіту за IV квартал не 
передбачено.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

65.12

65.12

65.12

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

Інші види страхування, крім страхування життя

Інші види страхування, крім страхування життя

3. Територія (область) м. Київ

29.01.2001

13039995,60

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   297. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Вищий орган управління – загальні збори акціонерів 
(Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ "УВСК").
Виконавчий орган – Голова правління Ткачов Володимир Васильович, Перший Заступник Голови
 правління Маньковський Анатолій Олександрович, Член правління Кондратьєва Людмила 
Анатоліївна.
Наглядова рада - Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович, Члени Наглядової ради: 
Михайліченко Григорій Миколайович, Ткачов Сергій Володимирович
Ревізор- Абрінова Анна Миколаївна

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 
– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, 
якщо засновник – 
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 
юридична особа

Кукіна Олена Миколаївна д/нд/н

Михайліченко Григорій Миколайович д/нд/н

Ткачов Володимир Васильович д/нд/н
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11. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку

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

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

3) IBAN

6) IBAN

UA45300346 0000026501015097002

UA45300346 0000026501015097002

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0
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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

Добровільне страхування 
цивільної 
відповідальності 
власників наземного 
транспорту (включаючи 
відповідальність 
перевізника)

АВ№528831 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
майна

АВ№528839 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

АВ№528838 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Добровільне страхування 
відповідальності перед 
третіми особами

АВ№528834 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
відповідальності 
власників повітряного 
транспорту

АВ№528833 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
фінансових ризиків

АВ№528832 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Добровільне страхування 
від нещасних випадків

АВ№528843 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
здоров`я на випадок 
хвороби

АВ№528842 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ

АВ№528841 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Добровільне страхування 
наземного транспорту 
(крім залізничного)

АВ№528837 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
медичних витрат

АВ№528840 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
кредитів

АВ№528835 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Добровільне страхування 
відповідальності 
власників водного 
транспорту (включаючи 
відповідальність 
перевізника)

АВ№528829 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
водного транспорту 
(морського внутрішнього 
та інших видів водного 
транспорту)

АВ№528830 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Обов’язкове авіаційне 
страхування цивільної 
авіації

АВ№528828 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Обов’язкове особисте 
страхування працівників 
відомчої (крім тих, які 
працюють в установах і 
організаціях, що 
фінансуються з 
державного бюджету 
України) та сільської 
пожежної охорони і 
членів добровільних 
пожежних дружин 
(команд)

АВ№528822 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Обов’язкове особисте 
страхування від нещасних
 випадків на транспорті

АВ№528827 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Обов’язкове страхування 
відповідальності суб`єктів
 перевезення небезпечних
 вантажів на випадок 
настання негативних 
наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів

АВ№528825 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Обов’язкове страхування 
цивільної 
відповідальності суб`єктів
 господарювання за 
шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та 
аваріями на об`єктах 
підвищеної небезпеки, 
включаючи 
пожежовибухонебезпечні 
об`єкти

АВ№528823 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Обов’язкове страхування 
цивільної 
відповідальності 
громадян України, що 
мають у власності чи 
іншому законному 
володінні зброю, за 
шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або
 її майну внаслідок 
володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї

АВ№528826 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Добровільне страхування 
повітряного транспорту

АВ№528836 13.05.2010 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий
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1 2 3 4 5

Добровільне медичне 
страхування (безперервне 
страхування здоров`я)

АВ№594196 15.12.2011 Держфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

Обов’язкове страхування 
цивільно-правової 
відповідальності 
приватного нотаріуса

б/н 13.04.2018 Нацкомфінпослуг

Опис:  термін дії ліцензії безстроковий

© SMA 313047184 кв. 2021



V. Інформація про посадових осіб емітента

Голова правління

Ткачов Володимир Васильович

1946

Вища, Військова командна академія протиповітряної оборони

55

ПРАТ "УВСК", 31304718, Голова правління

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду Голови Правління загальними 
зборами акціонерів, Протокол №33 від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Правління, ПРАТ 
"УВСК". Посадова особа працює в Корпорації „Науково-виробниче об'єднання “НЕБО 
УКРАЇНИ” та займає посаду Голови Наглядової Ради.  Згоду на розкриття паспортних даних 
особа не надавала

Перший Заступник Голови Правління

Маньковський Анатолій Олександрович

1956

Вища, Львівський національний університет

51

ПРАТ "УВСК", 31304718, Перший Заступник Голови Правління

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду згідно протоколу заочних 
загальних зборів акціонерів №33 від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
 злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Перший Заступник Голови 
Правління. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа не працює та
 не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Головний бухгалтер

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

1962

Вища, Одеський державний університет імені І.І. Мечникова

44

ПРАТ "УВСК", 31304718, Головний бухгалтер

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Головний 
бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є членом Правління 
Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про 
Правління Товариства

Голова Наглядової ради

Кукін Андрій Федорович

1957

Вища, Київське вище загальновійськове училище ім. М.В. Фрунзе

45

ПРАТ «УВСК», 31304718, Голова Наглядової ради

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2020р. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової ради. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала. Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович є представником акціонерів Ткачова 
В.В., Кукіної О.М.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Михайліченко Григорій Миколайович

1940

Вища, Уссурійське військове автомобільне командне училище

63

ПРАТ "УВСК", 31304718, Член Наглядової ради

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2020р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової Ради, Член Наглядової ради ПРАТ 
"УВСК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 
на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.

Член Наглядової ради

Ткачов Сергій Володимирович

1972

Вища

21

ПРАТ «УВСК», 31304718, Член Наглядової Ради

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2020р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: ПРАТ «УВСК», Член 
Наглядової Ради. Посадова особа працює у Товаристві з обмеженю відповідальністю 
"Агропромисловий  комплекс  "Центральний",  та займає посаду Директора. Член Наглядової 
ради Ткачов Сергій Володимирович є представником акціонерів Кукіної О.М., Ткачова В.В. Згоду
 на розкриття паспортних даних особа не надавала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Ревізор акціонерного товариства

Абрінова Анна Миколаївна

1983

Вища. Національний Авіаційний Університет

19

ПРАТ "УВСК", 31304718, Директор Департаменту страхування

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Ревізора Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
 особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб не було. 
Переобрано на посаду згідно рішення заочних загальних зборів акціонерів від 19.10.2018р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала. Припинено повноваження на підставі рішення 
заочних загальних зборів акціонерів від 19.10.2021р.

Ревізор акціонерного товариства

Ясінська Ольга Володимирівна

1978

Вища

10

ПРАТ «УВСК», 31304718, Начальник відділу авіаційного страхування

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

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

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Ревізора Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
 особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду згідно рішення заочних загальних зборів 
акціонерів від 19.10.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.09.2018 67/1/2018 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
UA4000067672 8109,45 1608 13039995,60 100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових 
біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація 
про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Акціонерне товариство  «Укртелеком»1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

215607663. Ідентифікаційний код юридичної особи

Україна, 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,
 буд. 18

4. Місцезнаходження

5. Опис: ПРАТ «УВСК» має  частку  в статутному капіталі  АТ «Укртелеком» 0,0002%  (45 461, 
загальна номінальна вартість 11 365,25

Акціонерне товариство
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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

Вид цінних паперів Найменування органу, що 
наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

04.09.2018 д/н д/н д/н

Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000067672
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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 
реєстрації 

випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Міжнародний 
ідентифікаційний

 номер

Кількість акцій
 

у випуску (шт.)

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

(шт.)

1 2 5 6 73 4 8

04.09.2018 13039995,60 1608 0UA4000067672 160867/1/2018 0

Опис: Обмеження за голосуючими акціями відсутні
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ХV. Проміжний звіт керівництва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ» зареєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 
29.01.2001 за                               №1 074 105 0014 029799.
Скорочене найменування: ПРАТ «УВСК». Ідентифікаційний  код 31304718. 
Місце знаходження (юридична адреса, фактичне місцезнаходження):
 01135, Україна, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, будинок 4 (літера Б).
Телефон ПРАТ «УВСК» - (044) 230-48-13 (17), факс ПРАТ «УВСК» - (044) 230-48-13;
 адреса електронної пошти (e-mail) ПРАТ «УВСК» - vsk@vsk.com.ua.
ПРАТ «УВСК» має власну сторінку в мережі Інтернет – http://vsk.com.ua
Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 29.01.2001р.
за № 1 070 120 0000 002379.
 Взято на облік платників податків 06.02.2001 року за № 35711 ДПІ у Шевченківському
 районі м. Києва. 
Вид діяльності за КВЕД -   65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.
Протягом ІV кварталу 2021 року будь-якi подiї розвитку ПРАТ «УВСК» (в тому числi злиття, 
подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувались.
Управлiння i контроль за дiяльнiстю ПРАТ «УВСК» здiйснюють наступнi органи управлiння: - 
Загальнi збори акцiонерiв товариства; - Наглядова рада; - Правлiння. Контроль за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Правлiння ПРАТ «УВСК» здiйснює Ревiзор. Вищим органом ПРАТ 
«УВСК» є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з 
будь-яких питань дiяльностi товариства, що вiднесенi до порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв у порядку, встановленому Статутом ПРАТ «УВСК». Наглядова рада контролює i 
регулює дiяльнiсть Правлiння ПРАТ «УВСК». Правлiння здiйснює керiвництво поточною 
дiяльнiстю товариства, пiдзвiтне та пiдконтрольне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi,
 органiзовує виконання їх рiшень. Станом на кінець ІV кварталу 2021 року до складу ПРАТ 
"УВСК" входять  6  відокремлених структурних пiдроздiлів, якi представленi фiлiями та 
представництвами ПРАТ "УВСК" у рiзних мiстах країни, а саме: 
1.  Одеська фiлiя ПРАТ "УВСК", вул. Iльфа та Петрова, 18; 
2.   Харкiвська фiлiя ПРАТ "УВСК" в м. Харкiв, проспект Науки,40;                                                    
                                      3.   Представництво ПРАТ "УВСК"  в м. Дніпро, вул. Воскресенська, 
будинок 30, офіс 1; 
4.   Представництво ПРАТ "УВСК"  в м. Ужгородi, вул. Руська, 5 . 
5.   Представництво ПРАТ "УВСК" в м. Iрпiнь, вул. Тургенєвська, буд. 81, офiс 34;
6. Представництво ПРАТ «УВСК»  в м. Львів, вул. Сахарова, будинок 29, квартира 14                     
Ці відокремлені структурні пiдроздiли не є юридичними особами, діють та керуються 
Положенням про відокремлений структурний пiдроздiл.          
Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати 
господарську діяльність Компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, 
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати
 підтримку Компанії. Маючи богаторічний досвід роботи на ринку страхування Товариство 
вільно поводиться на ринку хоча бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єрах 
входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку страхових компаній можуть вільно 
проводити власну таріфну політику, що має антиконкурентну спрямованість. Усе це впливає на 
рівень рентабельності Товариства. Товариство планує збільшити об'єми продажу страхових 
продуктів. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На 
жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й 
детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в 
майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що 
негативно вплине на діяльність Емітента.
Ключовими завданнями керівництва Товариства є: Обсяг достатніх та якісних активів Зростання 
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власного капіталу за рахунок поповнення статутного капіталу та отримання прибутку. Емітент не 
укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на 
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 
кварталі не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не 
застосовувались.
Протягом ІV кварталу 2021 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту 
(контролю), який має у своєму складі 1 аудитора. 
Відповідно до затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика, рішенням Наглядової ради 
Товариства (протокол № 04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління 
ризиками Товариства. Наказом Товариства від 27.06.2014 року призначений Працівник, 
відповідальний за оцінку ризиків в Товаристві, який здійснює: - виявлення, визначення, оцінку 
ризиків; - збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення 
безперервного контролю за ризиками; 
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків; - надання рекомендацій Правлінню 
Товариства,щодо врегулювання ризиків; 
- надання звітів Правлінню Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, 
необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками; 
- проведення стрес-тестування; 
- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні 
проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-
матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: 
значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з основною діяльністю товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомість.
Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій 
(фінансування) із залученням яких є труднощі. Крім того існує проблема з мінімальним розміром 
власного утримання у зв’язку з незначним розміром статутного капіталу та сформованих 
страхових резервів , що приводить до нерівної конкуренції на страховому ринку.
Страховий ризик характеризує стан об’єктів страхування та обставини, в яких вони знаходяться. 
Загальна вартість ризику визначається як сума окремих ризиків, що впливають на об’єкт 
страхування. Компанія постійно відстежує розвиток ризиків шляхом проведення відповідного 
статистичного обліку, аналізу та обробки зібраної інформації. Керівництво Товариства постійно 
відстежуває та аналізує вірогідність настання специфічних ризиків, що важко піддаються 
методам математичного аналізу, таких як політична нестабільність (зокрема у періоди 
президентських та парламентських виборів), хвилі загального економічного спаду, зміни настроїв
 у суспільстві, та інші фактори ризику, які можуть мати значний вплив на успішність діяльності 
компанії.
Ці фактори набувають особливо важливого значення, виходячи з тих обставин, що Товариство 
здійснює свою діяльність в умовах слабко розвинених економічної та політичної систем, де 
держава не завжди добре та вчасно виконує покладені на неї функції.
Діяльність Товариства аналізується на предмет оцінки існуючих та виявлення нових ризиків, з 
урахуванням основних принципів управління ризиками.
Нижче наведена таблиця з основним ризиками, які впливають на успішність діяльності 
Товариства.
Карта ризиків ПРАТ «УВСК»:
1. Ризики, драйвери ризиків
1.1.Андеррайтинговий ризик. Ризик недостатності страхових премій і резервів, коливання 
частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків.

 1.2Катастрофічний ризик 
Неточність прогнозів настання надзвичайних катастрофічних подій та оцінок їх наслідків.

 1.3Ризик збільшення витрат на обслуговування договорів медичного
Страхування. Непродуманість/непаритетність умов укладених договорів з медичними 
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асистуючими компаніями (залежність винагороди від курсу національної валюти і т.д.). 
Представлення зайвих послуг у звітах/актах про виконані роботи.

 1.4Ризик збільшення частоти і ступеня тяжкості страхових випадків за договорами медичного 
страхування. Неточність андеррайтерських оцінок щодо розміру та кількості страхових випадків 
за договорами медичного страхування. Надання неправдивих даних про страхові випадки 
медичними закладами.

 1.5Ризик неточності оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемій за договорами медичного 
страхування
2. Ринковий ризик
2.1 Ризик інвестицій в акції. Ризик інвестицій в акції є несуттєвим, оскільки на балансі Компанії 
відсутні активи, зобов’язання та фінансові інструменти, що залежать від ринкової вартості акцій. 
2.2. Ризик процентної ставки. Вартість активів та зобов’язань. Компанії не залежить від вартості 
позикових коштів.
3. Валютний ризик. Незбалансований платіжний баланс країни. Неефективна грошова політика 
регулятора. Політичні, економічні, соціальні та інші причини, що спричиняють суттєві зміни 
курсу національної валюти. Неможливість забезпечити зобов’язання, що пов’язані з курсом 
іноземної валюти активами в тотожній валюті.
4. Ризик спреду. Вартість активів та зобов’язань Компанії не залежить від коливання різниці в 
доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій, оскільки в балансі Компанії 
відсутні причини виникнення даного ризику - облігації.
5.  Майновий ризик. Вартість активів та зобов’язань Компанії залежить від коливань цін на 
нерухомість, оскільки в балансі Компанії є об’єкти нерухомого майна.
6. Ризик ринкової концентрації. Вартість активів та зобов’язань Компанії залежить від коливань 
цін на нерухомість, оскільки в балансі Компанії є об’єкти нерухомого майна.
7. Ризик дефолту контрагента/банку. Негативний вплив кон’юнктури фінансового ринку країни. 
7.1. Відсутність зваженого підходу до оцінки ліквідності та надійності контрагентів/банків у 
співвідношенні з ризиком втрати грошових коштів. Бажання власника бізнесу вивести з нього всі 
ліквідні активи.
8. Операційний ризик. Недоліки управління, процесів оброблення інформації, проблеми з 
контрольованістю процесів, ненадійність технологій, помилки або/та несанкціоновані дії 
персоналу та інші об’єктивні причини
9. Ризик учасника фінансової групи. Погіршення фінансового стану учасника/ів фінансової групи 
не є ризиком то що ПРАТ "УВСК" не є учасником фінансових груп
Процедура управління ризиками має на увазі систему заходів, дій та процедур, спрямованих на 
мінімізацію негативних ризиків настання можливих ризиків для Товариства.
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