
Титульний аркуш 

27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 12 

(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) 

 

Голова правління Захарків Ростислав Миколайович 

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

особи емітента) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 
 

1. Повне найменування емітента 

 
2. Організаційно-правова форма 

I. Загальні відомості 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Акціонерне товариство 
 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 32071894 

4. Місцезнаходження 

5. Міжміський код, телефон та факс 

6. Адреса електронної пошти 

Кловський узвіз, 12, офіс 37, м. Київ, 01021 

(044) 249-01-11, (044) 249-01-11 

zaharkiv@sk-kashtan.kiev.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 інфраструктури 

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 

https://sk-kashtan.com.ua/pro-kompaniyu/finansovi-zviti-ta-audit/ 

 

 
(URL-адреса сторінки) 

 

 
27.01.2022 

 
 

(дата) 

 

 

 

mailto:zaharkiv@sk-kashtan.kiev.ua


 

1. Основні відомості про емітента. 

Зміст 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. 

3. Інформація про посадових осіб емітента. 

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; 

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. 

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 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. 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 



 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). 

24. Проміжний звіт керівництва. 

25. Твердження щодо проміжної інформації. 

26. Примітки. 

1. Облігації не випускались. 

2. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів 

ФОН), не випускались. 

3. Похідні цінні папери не випускались. 

4. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. 

5. Корпоративний секретар не призначався. 

6. Значних правочинів у звітному періоді не було. 

7. Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у звітному періоді не було. 

8. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших 

власників цінних паперів згоди на відчуження, відсутні. 

9. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає. 

10. Відомості про стан об'єкта нерухомості не заповнюються, оскільки цільові облігації не випускались. 

11. інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, проміжна фінансова звітність, висновок про огляд 

проміжної фінансової звітності та твердження щодо проміжної інформації у проміжній інформації за 4-й квартал не 

надаються. 

12. Перелік зовнішніх документів відсутній. 

 

X 

X 



 

 
1. Повне найменування 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КАШТАН" 
 

 

 
 

2. Дата проведення державної реєстрації  20.06.2002 

3. Територія (область) м. Київ  

4. Статутний капітал (грн)  92000000,00 

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)  23 

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

Найменування виду діяльності 

Інші види страхування, крім страхування життя 

 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

Код за КВЕД 

65.12 

 

66.29 
 

д/н 
 

9. Органи управління підприємства: Органами управління Товариством є: Вищий орган - 

Загальні збори акціонерів Виконавчий орган - Правління Наглядова рада Ревізор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа 

 
Захарків Орест Миколайович 

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа 

 

 
д/н 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа 

д/н 
 
 

 

 

Захарків Ростислав Миколайович д/н д/н 
 

 

 

 

Мотрук Ніна Миколаївна д/н д/н 
 

 

 

 

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 0 

засновників емітента перевищує двадцять, 

зазначається загальна кількість фізичних осіб: 

11. Банки, що обслуговують емітента: 



 

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

2) МФО банку 

3) IBAN 

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) IBAN 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

 
380805 

UA563808050000026502711923230 

д/н 

 

 
д/н 

д/н 



 

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 АВ 546947 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   здійснює державне 

ПЕРЕД ТРЕТІМИ   регулювання у сфері ринків 

ОСОБАМИ [КРІМ   фінансових послуг 

ЦИВІЛЬНОЇ    

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    

ВЛАСНИКІВ    

НАЗЕМНОГО    

ТРАНСПОРТУ,    

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    

ВЛАСНИКІВ    

ПОВІТРЯНОГО    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546954 02.09.2005 Національна комісія, що  

МАЙНА (КРІМ   здійснює державне 

ЗАЛІЗНИЧНОГО,   регулювання у сфері ринків 

НАЗЕМНОГО,   фінансових послуг 

ПОВІТРЯНОГО,    

ВОДНОГО    

ТРАНСПОРТУ    

(МОРСЬКОГО    

ВНУТРІШНЬОГО ТА    

ІНШИХ ВИДІВ    

ВОДНОГО    

ТРАНСПОРТУ),    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546952 02.09.2005 Національна комісія, що  

НАЗЕМНОГО   здійснює державне 

ТРАНСПОРТУ (КРІМ   регулювання у сфері ринків 

ЗАЛІЗНИЧНОГО)   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ 

УСТАНОВКИ ЗА 

ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА 

МОЖЕ БУТИ 

ЗАПОДІЯНА 

ВНАСЛІДОК 

ЯДЕРНОГО ІНЦИДЕНТУ 

АВ 546940 02.09.2005 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

ОСОБИСТЕ АВ 546941 02.09.2005 Національна комісія, що  

СТРАХУВАННЯ ВІД   здійснює державне 

НЕЩАСНИХ   регулювання у сфері ринків 

ВИПАДКІВ НА   фінансових послуг 

ТРАНСПОРТІ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

ОСОБИСТЕ АВ 546942 02.09.2005 Національна комісія, що  

СТРАХУВАННЯ   здійснює державне 

ПРАЦІВНИКІВ   регулювання у сфері ринків 

ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ,   фінансових послуг 

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В    

УСТАНОВАХ І    

ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО    

ФІНАНСУЮТЬСЯ З    

ДЕРЖАВНОГО    

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)    

ТА СІЛЬСЬКОЇ    

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ ВІД 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

АВ 546953 02.09.2005 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546951 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВАНТАЖІВ ТА   здійснює державне 

БАГАЖУ   регулювання у сфері ринків 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ)   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546950 02.09.2005 Національна комісія, що  

КРЕДИТІВ (У ТОМУ   здійснює державне 

ЧИСЛІ   регулювання у сфері ринків 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   фінансових послуг 

ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА    

НЕПОГАШЕННЯ    

КРЕДИТУ)    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ ВІД АВ 546949 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ   здійснює державне 

ТА РИЗИКІВ   регулювання у сфері ринків 

СТИХІЙНИХ ЯВИЩ   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546948 02.09.2005 Національна комісія, що  

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ   здійснює державне 
   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546937 05.09.2006 Національна комісія, що  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   здійснює державне 

СУБ`ЄКТІВ   регулювання у сфері ринків 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ   фінансових послуг 

НЕБЕЗПЕЧНИХ    

ВАНТАЖІВ НА    

ВИПАДОК НАСТАННЯ    

НЕГАТИВНИХ    

НАСЛІДКІВ ПРИ    

ПЕРЕВЕЗЕННІ    

НЕБЕЗПЕЧНИХ    

ВАНТАЖІВ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ АВ 546939 05.09.2006 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

СУБ`ЄКТІВ   фінансових послуг 

ГОСПОДАРЮВАННЯ    

ЗА ШКОДУ, ЯКУ    

МОЖЕ БУТИ    

ЗАПОДІЯНО    

ПОЖЕЖАМИ ТА    

АВАРІЯМИ НА    

ОБ`ЄКТАХ    

ПІДВИЩЕНОЇ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546944 21.12.2006 Національна комісія, що  

МЕДИЧНИХ ВИТРАТ   здійснює державне 
   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546945 21.12.2006 Національна комісія, що  

ЗДОРОВ`Я НА   здійснює державне 

ВИПАДОК ХВОРОБИ   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПЕРЕВІЗНИКА) 

АВ 546946 21.12.2006 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546943 22.05.2008 Національна комісія, що  

ЗАЛІЗНИЧНОГО   здійснює державне 

ТРАНСПОРТУ   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546936 26.02.2009 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,   фінансових послуг 

ЩО МАЮТЬ У    

ВЛАСНОСТІ ЧИ    

ІНШОМУ ЗАКОННОМУ    

ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ 

ВІД РИЗИКІВ 

ВИПАДКОВОГО 

ЗНИЩЕННЯ, 

ВИПАДКОВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ АБО 

ПСУВАННЯ 

АЕ 190495 19.12.2012 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АЕ 190496 19.12.2012 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

ПРИВАТНОГО   фінансових послуг 

НОТАРІУСА    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

 
1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

Член Наглядової ради 
 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Захарків Орест Миколайович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1970 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 33 

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

ПАТ "Орфей", 21631756, Директор з комерційних питань 

7. Опис: Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі 

Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх 

посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ПАТ "Орфей", 

Директор з комерційних питань. Обіймає посаду - комерційний директор ПрАТ ОРФЕЙ". 

Посадова особа є акціонером ПрАТ "СК "Каштан". 

1. Посада. Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Мотрук Ніна Миколаївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1968 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 35 

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

ПП " Ані і Ко-2000", 31281298, Директор 

7. Опис: Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі 

Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась, оплата праці згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 35 років. 

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно 

останньої попередньої посади - ПП "Ані і Ко-2000", Директор. Посаду на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Посадова особа є акціонером ПрАТ "СК "Каштан". 



 

1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Соколова Ганна Валеріївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1965 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 38 

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

ТОВ "КРС-медичні технології", 32524058, Головний бухгалтер 

7. Опис: Обов`язки Головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку 

господарських операцій щодо майна i результатів діяльності товариства в натуральних одиницях 

i в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу i взаємопов`язаного  

їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Додаткова винагорода протягом 

2020 року не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. Загальний 

стаж роботи - 38 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація 

надається стосовно останньої попередньої посади - ТОВ "КРС-медичні технології", Головний 

бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ- 

ТРАНС", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 33Б, 4-й поверх, оф. 4. 

1. Посада. Ревізор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Литвин Вікторія Анатоліївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1976 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 26 

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

ПрАТ "СК "КАШТАН", 32071894, Директор департаменту маркетенгу 

7. Опис: Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність 

правління Товариства. Завдання ревізора полягає у здійсненні планових та позапланових 

перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 25 років. Протягом звітного періоду посадова особа не 

відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація 

надається стосовно останньої попередньої посади - ПрАТ "СК "КАШТАН", Директор 

департаменту маркетингу. Посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 



 

1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Голова правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Захарків Ростислав Миколайович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1968 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 35 

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

ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", 24370262, Директор 

7. Опис: Голова Правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його 

iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Додаткова винагорода 

протягом 2020 року не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. 

Загальний стаж роботи - 35 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому 

інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", 

директор. Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", що 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 33Б, 4-й поверх, оф. 4. 

1. Посада. Перший заступник голови правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Зарицький Олексій Олексійович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1975 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 28 

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

ЗАТ "СК "Альфа", 32492262, Директор департаменту автострахування 

7. Опис: Як Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у 

складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Додаткова винагорода протягом 2020 року 

не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 

28 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ЗАТ "СК "Альфа", Директор департаменту 

автострахування. Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ Трейн Інвестмен", що 

знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, провул. Киянівський, будинок 3-7. 



 

1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Мотрук Дмитро Якович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1964 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 39 

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

АТ Банк "Біг Енергія", 20023463, Заступник голови правління 

7. Опис: Як Голова Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у 

складі Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 39 років. Посадова особа не має непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх 

посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - АТ Банк "Біг 

Енергія", Заступник Голови Правління. Обіймає посуду директора в ТОВ "ОТП КИЇВ" з 

01.06.2016 р., з 27.04.2017 р. за сумісництвом обіймає посаду технічний директор в ТОВ "ІДІДЖІ 

ГРУП", комерційний директор ТОВ "АДВЕРТАЙЗІНГ". Посадова особа не є акціонером, не є 

представником акціонера, не є представником групи акціонерів. 



 

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 

Міжнарод- 

ний ідентифі- 

каційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номі- 

нальна 

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 

07.06.2012 96/1/2012 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

UA4000106348 Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 

2,00 46000000 92000000,00 100 

 

Опис: 1. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. 2. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. 3. Інформація 

щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не було. 4. Додаткова емісії протягом звітного періоду не проводилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

Господарська діяльність у звітному періоді здійснювалась у звичайному режимі. важливих подій 

у звітному періоді не було, відповідно впливу таких подій на проміжну фінансову звітність не 

відбулось. 

На дату складання проміжної фінансової звітності керівництву Компанії було невідомо про будь- 

які суттєві невизначеності, що можуть викликати загрозу безперервній діяльності Товариства. 

Отже, складання фінансової звітності проводилося з урахуванням принципу безперервної 

діяльності. При підготовці фінансової звітності Компанія робить оцінки та припущення, які 

мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного 

періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, 

ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної 

фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які 

особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської 

заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, справедливої вартості 

нерухомості. Компанія використовує оцінки та робить допущення, які здійснюють вплив на 

показники, які відображені в фінансовій звітності. Оцінки та судження підлягають постійному 

аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на 

очікуваннях відносно майбутніх подій. Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на 

показники, відображені в фінансовій звітності. 

Компанія виділяє два види ризиків: ті, які надходять від страхувальників, і ті, що обумовлені її 

діяльністю. Ризик страхувальника - невизначена можливість появи збитків (втрат, пошкоджень 

та знищення), виміряного в грошовому виразі. Ризик страховика - невизначена можливість 

недостатності коштів страхової компанії для виконання своїх фінансових зобов'язань. 

Використовуються для аналізу такі фактори ризику: страховий ризик, ринковий ризик, 

кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик, груповий ризик, системний ризик. 

Діяльність з управління ризиками є для Компанії системною, інтегрованою в стратегічне та 

оперативне управління на всіх рівнях та охоплює всі підрозділи та працівників при виконанні 

своїх функцій. Наглядовою радою Компанії затверджено "Стратегію управління ризиками" та 

"Модулі розрахунків кількісних характеристик ризиків", а також призначено відповідальну особу 

за систему управління ризиками. 

Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість, 

банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною метою даних фінансових 

інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. Також Компанія має інші 

фінансові інструменти, таки як поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті та 

короткострокові депозити. Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. Контроль кредитного ризику здійснюється шляхом укладання Компанією угод 

виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами 

здійснюються на основі попередньої оплати. У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик 

ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі укладені договори страхування за результатами 

тестування визнані страховими контрактами, в зв'язку з відсутністю вбудованих похідних 

інструментів, відсутні непогашені кредитні залишки, та відсутня залежність від процентних 

ставок, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Дебіторська 

заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з 

іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, 

та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при 

цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. Компанія здійснює 

контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни 

платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Відносно управління капіталом 

основною метою Компанії є забезпечення нормального рівня достатності капіталу. Компанія 

здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 

розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. 

Політика Компанії передбачає підтримання коефіцієнта на рівні 15-25%. Компанія аналізує 



 

терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує 

ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. У випадку недостатності 

ліквідності Компанія здійснює заходи для поповнення ресурсів. Товариство залучати кредити не 

планує. До фінансового ризику Компанія відносить технічний ризик страховика, який 

визначається як ймовірність того, що розмір виплат буде більшим за суму зібраних страхових 

премій, яких виявиться недостатньо для покриття витрат Компанії. 

 

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVІD-19, яке суттєво вплинуло 

на економічне становище компаній в Україні. Значна кількість компаній в країні вимушені 

припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової 

звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи 

обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів 

інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і ПрАТ "СК 

"Каштан". Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює 

відносно стабільно, але має суттєві фінансові ризики. Тривалість та вплив пандемії COVІD-19, а 

також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності 

залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, 

тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності 

Компанії в майбутніх періодах. 
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