
Титульний аркуш 

 
27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 27/01-01 

(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    Дюдяєв Олександр Валерiйович 
(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 "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23364325 

4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс 

446 

5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 785 46 45, (056) 790-10-95 

6. Адреса електронної пошти: sk@strahovoydom.com.ua 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури 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 http://strahovoydom.com.ua 27.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

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  

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: 

 Промiжна iнформацiя про емiтента складена вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 

03.12.13р. (з змiнами та доповненнями) та вимог Закону України "Про ринки капiталу та 

органiзованi товарнi ринки". 

 

"Iнформацiя про засновникiв" - на кiнець звiтного перiоду засновники та/або учасники 

емiтента, якi є його акцiонерами та/або учасниками - вiдсутнi. 

 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" - лiцензiї на провадження 

дiяльностi з надання фiнансових послуг вiдкликанi (анульованi) згiдно Рiшення Правлiння 

Нацiонального банку України №648-рш вiд 30.12.2021р. 

 

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" - заповнення цiєї iнформацiї не є 

обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал. 

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - виробництво та 

реалiзацiя продукцiї вiдсутнi. 

 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - реалiзацiя продукцiї вiдсутня. 

 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - вiдсутнi тому, що облiгацiї, похiднi цiннi 

папери та iншi цiннi папери Товариство не випускало. 

 

"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - корпоративний секретар вiдсутнiй. 

 

"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - протiгом звiтного перiоду значнi правочини 

не вчинялися. 

 

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

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть" - розкриття iнформацiї, не застосовуються до 

приватного акцiонерного товариства. 

 

."Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - будь-якi 

обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 



 

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери не 

випускалися. 

 

Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв. 

 

Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

 

"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку" вiдсутня - Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

 

"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi" - заповнення цiєї iнформацiї не є обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї 

за 4-й квартал. 

 

"Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою)" вiдсутнiй - промiжну фiнансову звiтнiсть не було перевiрено суб'єктом аудиторської 

дiяльностi. 

 

"Твердження щодо промiжної iнформацiї" вiдсутня - заповнення цiєї iнформацiї не є 

обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал. 

 

Товариство вiдповiдно до законодавства не зобов'язане готувати та подавати консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть. 

 

Iнша iнформацiя, передбачена до розкриття - вiдсутня. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 14.07.1995 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 207000000 

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) 

 6 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв.Одноособовий виконавчий орган Генеральний директор - 

Дюдяєв Олександр ВалерiйовичНаглядова рада - Голова Наглядової ради -Пiсчанський Євген 

Володимирович,Член Наглядової ради - Жемякiн Артур Володимирович. 

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 

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 

 ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 

2) IBAN 

 UA663065000000026505300000083 

3) поточний рахунок 

 UA663065000000026505300000083 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Поточнi рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi, МФО - 

5) IBAN 

 - 

6) поточний рахунок 

 - 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дюдяєв Олександр Валерiйович 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ТОВ "АДК", 32534155, Заступник директора 

7. Опис 

 Повноваження, права та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом 

товариства. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Генерального директора належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, в тому числi представляє 

iнтереси товариства, вчиняє правочини вiд iменi товариства, видає накази та дає розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; вирiшує iншi питання, вiднесенi до 

його компетенцiї Статутом та внутрiшнiми документами товариства. 

 

В своїй роботi керується Статутом товариства, здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю 

Товариства, дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством України,без 

довiреностi представляє Товариство у взаєминах з органами влади, пiдприємствами та 

органiзацiями, громадянами, а також виконує будь-якi дiї вiд iменi Товариства; формує апарат 

управлiння i очолює його; несе вiдповiдальнiсть перед Учасниками за свою дiяльнiсть по 

вирiшенню завдань Товариства та рiвень його господарського керiвництва; представляє 

Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними фiзичними та юридичними особами; 

видає накази та розпорядження, iншi акти у межах своєї компетенцiї щодо питань дiяльностi 

Товариства; укладає контракти та iншi договори та видає довiреностi на укладання таких 

договорiв та контрактiв, має право першого пiдпису фiнансових документiв Товариства; 

вiдкриває рахунки в установах банкiв i т. iн 

 

У посадової осiби непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.  

 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб - Рiшенням 

Наглядової ради ПРАТ "СК"СТРАХОВИЙ БУДИНОК" (Протокол №24/12-21-2 вiд 24.12.2021р.) 

Генерального директора Никитаренка Анатолiя Сергiйовича звiльнено з посади Генерального 

директора з 24.12.2021р., згiдно заяви Никитаренка Анатолiя Сергiйовича про своє бажання 

звiльнитись iз займаної посади за власним бажанням, Генеральним директором призначено 

Дюдяєва Олександра Валерiйовича з 25.12.2021р. строком - безстроково, до прийняття рiшення 

вiдповiдним органом управлiння Товариства щодо змiн. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пiсчанський Євген Володимирович 

3. Рік народження 



 1990 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 8 

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

 д/в, 0, д/в 

7. Опис 

 В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами 

товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Генерального директора. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок 

денний засiдання, скликає засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу 

засiдання Наглядової ради Товариства. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа Пiсчанський Євген Володимирович володiє пакетом акцiй Товариства. 

 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, а саме: 

згiдно заяви акцiонера Архiпової Тетяни Iванiвни про змiну своїх представникiв у Наглядовiй 

радi, отриманої Товариством 24.12.2021р., повноваження Капустенко Свiтлани Юрiївни, як 

представника акцiонера - члена (Голови) Наглядової ради Товариства,  припинено з 

24.12.2021р., Пiсчанський Євген Володимирович набуває повноваження члена Наглядової ради 

Товариства  з 24.12.2021р., як представник акцiонера Архiпової Тетяни Iванiвни, строком до 

24.04.2022р.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жемякiн Артур Володимирович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 д/в, 0, д/в 

7. Опис 

 В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами 

товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Генерального директора. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок 

денний засiдання, скликає засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу 

засiдання Наглядової ради Товариства. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посадова особа Жемякiн Артур Володимирович володiє пакетом акцiй Товариства. 

 



Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, а саме: 

згiдно заяви акцiонера Архiпової Тетяни Iванiвни про змiну своїх представникiв у Наглядовiй 

радi, отриманої Товариством 24.12.2021р., повноваження Єресько Олександри Сергiївни, як 

представника акцiонера - члена Наглядової ради Товариства,  припинено з 24.12.2021р., 

Жемякiн Артур Володимирович набуває повноваження члена Наглядової ради Товариства  з 

24.12.2021р., як представник акцiонера Архiпової Тетяни Iванiвни, строком до 24.04.2022р. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лявер Наталiя Дяняївна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ТОВ "ВАНКIНГ СТАР", 41643612, Економiст 

7. Опис 

 В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами 

товариства.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, а саме: 

Костенюк Надiю Сергiївну згiдно Наказу №24/12-К вiд 24.12.2021р. звiльнено з посади 

Головного бухгалтера з 24.12.2021р., згiдно заяви Костенюк Надiї Сергiївни про своє бажання 

звiльнитись з посади Головного бухгалтера за власним бажанням, Лявер Наталiя Дяняївна згiдно 

Наказу №24/12-К вiд 24.12.2021р. призначено на посаду Головного бухгалтера з 25.12.2021р. 

строком - безстроково. 

 



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 

17.05.2004 273/1/04 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000147482 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

5000 1400 7000000 100 

Опис 

Перший випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування:загальна сума 500000,00(п'ятсот тисяч) гривень, номiнальна вартiсть 

однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 100 (сто) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 165/1/99 вiд 04.05.1999 
року видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Другий випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування 

:загальна сума 7000000,00 (сiм мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 1400 

(одна тисяча чотириста) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 273/1/2004 вiд 17.05.2004 року видане Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 22.04.2011 року загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнятог рiшення про 
припинення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано розпорядження вiд 

30.05.2011 № 52-3 про зупинення обiгу акцiй. 12.09.2011 року загальними зборамиакцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнято 

рiшення про вiдновлення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано 
розпорядження вiд 19.06.2012 року № 02-КФ-ВО про вiдновлення обiгу акцiй. У зв'язку з прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 

вiд 28.04.2012 про змiну найменування страхової компанiї с "ЗАТ" на "ПрАТ" та про змiну iснування акцiй з документарної на бездокументарну 

(рiшення про дематерiалiзацiю), Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй вiд 17.05.2004 року, реєстрацiйний номер 273/1/2004 

(форма випуску документарна) замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй формою iснування бездокументарна. Дата 
видачi 02 жовтня 2012 року. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 0404971006 (документарна форма iснування) у 

звязку зi змiною форми iснування цiнних паперiв на бездокументарну вважається недiйсним з 09.10.2012 року. Протоколом №1 позачергових 

загальних зборiв ПрАТ "СК "Страховий будинок" вiд 12.11.2012 було прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу на 200000000 
(двiстi мiльйонiв) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткових 40000 (сорока тисяч) штук 

простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 5000,00 (пять тисяч) гривень кожна. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ "СК "Страховий будинок" реєстрацiйний номер 
№247/1/2012-Т , дата реєстрацiї 27 грудня 2012 року на загальну сумму двiстi мiльйонiв гривень номiнальною вартiстю пять тисяч гривень у 

кiлькостi сорок тисяч штук. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17 травня 2004 року № 273/1/2004, дата видачi 02 жовтня 2012 року та 

тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 грудня 2012 року № 247/1/2012-Т, якi вiданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть. Торгiвля цiнними паперами емiтента на фонодових бiржах не велась. Фактiв 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не встановлено.  

27.12.2012 247/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

UA4000147482 Акція 

проста 

Бездокумента

рні іменні 

5000 41400 207000000 100 



фондового ринку бездокумент

арна іменна 

Опис 

В 2013 роцi були розмiщенi серед акцiонерiв Товариства акцiї додаткової емiсiї. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання) : Визначити метою випуску акцiй: збiльшення капiталу страхової компанiї як 

одного з найважливiших показникiв дiяльностi страхової компанiї, її надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй компанiї на фiнансовому 

ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi страхової компанiї у проведеннi активних операцiй, розширення мережi страхової компанiї. 

Кошти, якi спрямовуються на збiльшення статутного капiталу, плануються використати за такими напрямками: збiльшення обсягiв активних 
операцiй - 70%, розвиток iнфраструктури страхової компанiї та впровадження нових технологiй - 30%. Звiт про результати розмiщення. Згiдно 

проспекту емiсii: "Строк укладання договорiв: На 1-му етапi з 31 сiчня 2013 року по 07 лютого 2013 року включно укладаються договори 

купiвлi-продажу акцiй з акцiонерами, якi подали заяви на реалiзацiю свого переважного права та перерахували вiдповiднi кошти, вiдповiдно до 
умов розмiщення. На 2-му етапi з 08 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року включно з акцiонерами укладаються договори купiвлi-продажу 

на акцiї, що залишися не розмiщеними протягом реалiзацiї акцiонерами свого переважного права". Всi акцiонери використали всоє  переважне 

право на придбання акцiй додаткової емiсiї, тому розмiщення пройшло в один етап. Спосiб розмiщення-приватне розмiщення серед акцiонерiв 
Товариства. 1.Дата початку розмiщення акцiй - 31 сiчня 2013 року 2.Дата закiнчення розмiщення акцiй - 07 лютого 2013 року 3.Загальна 

номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом - 200000000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок 

4.Кiлькiсть i тип розмiщених акцiй - 40000,00(сорок тисяч) простих iменних акцiй 5.Загальна кiлькiсть i сума договорiв, укладених при 

здiйсненнi розмiщення акцiй - 12 (дванадцять) Договорiв на суму 200000000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок 6.Загальна сума коштiв, 
одержаних при здiйсненнi розмiщення акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Грошовi кошти у нацiональнiй валютi, 

унесенi як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок за 40000(сорок тисяч) штук 

простих iменних акцiй.  

 



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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПРОМПЛЮС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41643701 

4. Місцезнаходження 

 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 

буд. 76 А 

5. Опис 

 Емiтент володiє корпоративними правами та є учасником ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС". 

Частка в статутному капiталi  складає 99,964%, номiнальна вартiсть становить 84 000 000,00 

грн. частку  у Статутному капiталi ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС" було сплачено грошовими 

коштами. 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42063728 

4. Місцезнаходження 

 49044, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Паторжинського, будинок 13, 

кiмната 7 

5. Опис 

 Емiтент володiє корпоративними правами та є учасником ТОВ 

"ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС". Частка в статутному капiталi  складає 99,56%, номiнальна вартiсть 

становить 20 775 000,00 (двадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п'ять тисяч) гривень 00 копiйок. 

Частку в статутному капiталi ТОВ "ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС" було сплачено грошовими 

коштами. 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
24 грудня 2021 року ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" (далi - Товариство) отримало заяву 

вiд акцiонера Архiпової Т.I. про замiну своїх представникiв у Наглядовiй радi. Вiдповiдно, - 

вiдбулась замiна членiв Наглядової ради. Згiдно поданої заяви Архiпової Т.I. її новими 

представниками в Наглядовiй радi ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" з 24.12.2021р. є 

громадянин України Пiсчанський Євген Володимирович та громадянин України Жемякiн Артур 

Володимирович, якi водночас є акцiонерами товариства та набули повноважень членiв 

Наглядової ради. 

 

На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 24.12.2021р., був переобраний Голова Наглядової 

ради. Замiсть Єресько Олександри Сергiївни, повноваження якої як члена та Голови Наглядової 

ради були припиненi вiдповiдно до заяви Архiпової Т.I., новим Головою Наглядової ради був 

обраний Пiсчанський Євген Володимирович. 

 

На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 24.12.2021р., був переобраний Генеральний 

директор товариства. Замiсть Никитаренка Анатолiя Сергiйовича, новим Генеральним 

директором товариства з 25.12.2021р. був обраний Дюдяєв Олександр Валерiйович. 

 

Товариство продовжило впровадження заходiв щодо мiнiмiзацiї можливого негативного впливу 

пандемiї COVID 19, при управлiннi ризиками. За результатами роботи за 4 кв. 2021 року 

Товариство зазнало суттєвого впливу вiд пандемiї COVID 19, оскiльки був змiнений режим 

роботи, з урахуванням встановлених загальнодержавних обмежень, пов'язаних iз введенням 

карантину. 

 

Схильнiсть Товариства до ринкових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi, 

процентного, операцiйного та комплаєнс ризику є помiрною. Стратегiя управлiння ризиками 

полягає у виявленнi потенцiйних суттєвих ризикiв дiяльностi Товариства, спрямованої на 

досягнення довгострокових цiлей, визначеннi максимально негативних наслiдкiв у разi їх появи, 

а також у розробцi та впровадженнi у Товариствi iнструментiв запобiгання та обмеження 

ризикiв, та мiнiмiзацiї ефекту вiд їх впливу. Органiзацiйна структура управлiння ризиками 

формується враховуючи вимогу щодо вiдсутностi конфлiкту iнтересiв та забезпечує розподiл 

функцiй та повноважень органiв, пiдроздiлiв та вiдповiдальних працiвникiв при прийняттi та 

управлiннi ризиками. З точки зору структурної органiзацiї, Товариство приймає комбiновану 

модель управлiння ризиками. З урахуванням рекомендацiй Нацiонального банку України та 

мiжнародної практики, Товариство визначає наступнi суттєвi внутрiшнi ризики: кредитний 

ризик; ризик лiквiдностi; валютний ризик; процентний ризик; ринковi ризики; операцiйний 

ризик; комплаєнс ризик. 

 


