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Титульний аркуш 

 
20.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(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). 

 

Голова правлiння    Чупиркiна О.Д. 
(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 "IНТЕР-ПЛЮС" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32586973 

4. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 8/12 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 394-54-22, (044) 394-54-22 

6. Адреса електронної пошти: elena@inter-plus.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 інфраструктури 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.inter-

plus.com.ua/styling/korporatyvne-

upravlinnia 20.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

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)  
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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: 

 До складу промiжної iнформацiї ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" (далi - Емiтент, Товариство) не 

входить наступна iнформацiя з таких причин: 

Роздiл VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента",  "Промiжна 

фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi", 

"Твердження щодо промiжної iнформацiї" - "Положенням про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р.  № 2826 (iз 

змiнами) (далi - Положення 2826) розкриття цiєї iнформацiї у промiжнiй iнформацiї за 

четвертий квартал не передбачено. 

У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi таблицi "Iнформацiя про облiгацiї 

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

цiннi папери - у зв'язку з тим, що Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм 

випуску простих iменних акцiй. 

Також до складу промiжної iнформацiї Емiтента не включено: роздiл VIII "Вiдомостi щодо 

участi емiтента у юридичних особах" - станом на звiтну дату  Товариство не володiє акцiями 

(частками, паями)  iнших  юридичних осiб; роздiл IХ "Iнформацiя щодо корпоративного 

секретаря" - станом на звiтну дату в Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря; 

роздiл Х "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" та роздiл ХI "Iнформацiя про 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi такi 

правочини Товариством не вчинялися, рiшення про надання згоди на вчинення таких 

правочинiв не приймалися;   роздiл ХIII "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв" - Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв; "Промiжна (квартальна) 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - Емiтент не розмiщував 

боргових цiнних паперiв; "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - Емiтент не здiйснював емiсiї 

цiльових облiгацiй, у т.ч. цiльових корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється 

шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва; "Промiжна (фiнансова) 

звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - Емiтент 

складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (також 

Положенням 2826 розкриття промiжної фiнансової звiтностi за четвертий квартал не 

передбачено);  

Роздiл ХIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" вiдсутнiй оскiльки огляд 

промiжної фiнансової звiтностi за 4 квартал 2021 року аудитором не проводився (вiдповiдно 

до законодавства обо'вязковим є аудит рiчної фiнансової звiтностi) та Положенням 2826 

розкриття цiєї iнформацiї у промiжнiй iнформацiї за четвертий квартал не передбачено. 

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв 

ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

Примiтка до пункту 10 "Засновники" роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента": Товариство 

є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Приватного акцiонерного товариства 
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"СТРАХОВИЙ ДIМ "АКТОН" на пiдставi рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв вiд 14 лютого 

2011 року (Протокол № 1) про змiну найменування Приватного акцiонерного товариства 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АКТОН" на Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". Засновниками на дату створення ПрАТ "СТРАХОВИЙ ДIМ 

"АКТОН" є наступнi юридичнi особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КОМФОРТ-ТРЕВЕЛ"; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕГАСПОРТ"; Приватне 

пiдприємство "Правничо-Фiнансова Компанiя "АКСIОМА". Iнформацiя про 

мiсцезнаходження та iдентифiкацiйнi коди вищезазначених юридичних осiб розкрита в 

таблицi пункту 10 роздiлу III. Станом на звiтну дату засновники Емiтента не володiють його 

акцiями. 

Примiтка до пункту 11 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про 

емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який обслуговує Емiтента за поточним 

рахунком у нацiональнiй валютi, Товариство має також рахунки у нацiональнiй валютi в 

наступних банкiвських установах: Печерськiй фiлiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (UA423052990000026507046200188), 

АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" м. Київ 

(UA793805260000002650600139429), АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (UA613348510000000000265041051), 

ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" 

(UA853806340000026504115238001). 

Примiтка до роздiлу IV "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": в 

таблицi вiдсутня iнформацiя про номери лiцензiй: на провадження страхової дiяльностi у 

формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса та 

у формi добровiльного страхування медичних витрат, оскiльки цi лiцензiї отриманi Емiтентом 

у 2016 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 11.10.2016 № 2542; на 

провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення: добровiльного страхування 

сiльськогосподарської продукцiї, оскiльки ця лiцензiя отриманi Емiтентом у 2017 роцi в 

електронному виглядi на пiдставi розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 05.12.2017 № 4410; обов'язкового 

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання або застосування пестицидiв i 

агрохiмiкатiв, обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування, обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної 

авiацiї, добровiльного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), оскiльки цi 

лiцензiї також отриманi Емiтентом у 2017 роцi в електронному виглядi на пiдставi 

розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, вiд 28.09.2017 № 3942;  обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту, обов'язкового страхування спортсменiв вищих категорiй,  

обов'язкового страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, 

пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих 

пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм 

особам,  обов'язкового страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ 

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

страхування медичних та iнших працiвникiв державних i комунальних закладiв охорони 

здоров'я та державних наукових установ (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на iнфекцiйнi 

хвороби, пов'язаного з виконанням ними професiйних обов'язкiв в умовах пiдвищеного ризику 

зараження збудниками iнфекцiйних хвороб, обов'язкового страхування вiдповiдальностi 
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суб'єктiв туристичної дiяльностi за шкоду, заподiяну життю чи здоров'ю туриста або його 

майну,  обов'язкового страхування вiдповiдальностi морського судновласника оскiльки цi 

лiцензiї отриманi Емiтентом у 2019 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

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

вiд 10.10.2019 № 1999.  
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 21.07.2003 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 10000000 

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) 

 43 

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

 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (основний) 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до п.12.1. Статуту органами управлiння та контролю ПрАТ "СК "IНТЕР-

ПЛЮС" є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi є вищим органом Товариства;- Наглядова 

рада Товариства, яка є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,  в 

межах компетенцiї, визначених Законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;- Правлiння 

Товариства - виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства;- Ревiзiйна комiсiя, що створюється Загальними зборами акцiонерiв з метою 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- Посадова особа, що проводить 

внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор). 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КОМФОРТ-ТРЕВЕЛ" 

01054, м. Київ, вул. Гончара, буд.62, 

нежиле примiщення 113 
31087474 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МЕГАСПОРТ" 

03151,м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 

буд.32 
31744576 

Приватне пiдприємство "Правничо-

Фiнансова Компанiя "АКСIОМА" 
01033, м. Київ, вул. Щорса, буд.26 31867426 

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 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ", м. Київ, МФО 300658 

2) IBAN 

 UA553006580000026501013000004 

3) поточний рахунок 

 UA553006580000026501013000004 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", м. Київ, МФО 

380526 

5) IBAN 

 UA793805260000002650600139429 

6) поточний рахунок 

 UA793805260000002650600139429 

 

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 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

Серiя АВ 

№584570 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

Серiя АВ 

№584569 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Серiя АВ 

№584571 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АВ 

№584572 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

Серiя АВ 

№584574 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

Серiя АВ 

№584575 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування Серiя АВ 24.06.2011 Державна комiсiя з  
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виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

№584576 регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

залiзничного транспорту 

Серiя АВ 

№584577 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у 

власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка 

може бути заподiяна третiй 

особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи 

використання цiєї зброї 

Серiя АВ 

№584578 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

здоров'я на випадок хвороби 

Серiя АВ 

№584579 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

Серiя АВ 

№584580 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування майна 

[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

Серiя АВ 

№584581 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

Серiя АВ 

№584582 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

Серiя АВ 

№584583 

24.06.2011 Державна комiся з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

Серiя АВ 

№584584 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 
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Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземн. трансп., 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтр. 

транспорту,вiдповiдальностi 

власникiв водн. транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

Серiя АВ 

№584585 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

повiтряного транспорту 

Серiя АВ 

№584586 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов'язкове особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Держ. бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

Серiя АВ 

№584587 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

Серiя АВ 

№584588 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов.страх.цив.вiдп. суб'єктiв 

госп. за шкоду,яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями 

на об'єктах 

пiдвищ.небезпеки,вкл.пожежови

бухонебезпечнi об'єкти та 

об'єкти,госп. дiяльнiсть на яких 

може призвести до аварiй 

еколог. та сан.-епiдем.характеру 

Серiя АВ 

№584589 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 23.11.2007 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АВ 

№584592 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

д/н 11.10.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
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нотарiуса фiнансових послуг 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 11.10.2016 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

д/н 11.10.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 11.10.2016 безстроковий. 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

д/н 28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 28.09.2017 безстроковий. 

Обов'язкове авiацiйне 

страхування цивiльної авiацiї 

д/н 28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 28.09.2017 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

д/н 28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 28.09.2017 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

довкiллю або здоров'ю людей 

пiд час зберiгання або 

застосування пестицидiв i 

агрохiмiкатiв 

д/н 28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 28.09.2017 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

д/н 05.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 05.12.2017 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

спортсменiв вищих категорiй 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
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фiнансових послуг 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi морського 

перевiзника та виконавця робiт, 

пов'язаних iз обслуговуванням 

морськ.транспорту,щодо 

вiдшкодування збиткiв, 

завданих 

пасажирам,багажу,поштi, 

вантажу,iншим користувачам 

морськ.транспорту та третiм 

особам 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

майнових ризикiв при 

промисловiй розробцi родовищ 

нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про нафту i газ" 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язк.страх.медичн.та 

iн.працiвникiв держ.i комун. 

закладiв охорони здоров'я та 

держав.наук.установ (крiм 

тих,якi прац. в установах i 

органiз.,що фiнанс.з 

Держ.бюдж.України)на випадок 

захворюв.на 

iнфекц.хвороби,пов'язан.з 

викон.ними профес.обов' 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

туристичної дiяльностi за 

шкоду, заподiяну життю чи 

здоров'ю туриста або його 

майну 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi морського 

судновласника 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iваненко Олександр Васильович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гриб Максим Iванович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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

 ТОВ "Бюро iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент", 31059394, iнженер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Швайко Олексiй  Петрович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ФОП Пiдручний Володимир Васильович, д/н, менеджер з постачання 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник голови правлiння-член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бонковська Iрина Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ПрАТ  "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ", 30930046, Заступник Голови правлiння  

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тонковид Олена Георгiївна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, головний бухгалтер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iваненко Iгор Васильович 
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3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПрАТ "Фундамент", 01416332, Головний iнженер управлiння № 1 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кундюба Оксана Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ФОП Логвiнова Наталiя Iванiвна, д/н, менеджер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Самолюк Iгор Олексiйович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 ТОВ "ТД Технокомплект", 37868032, торговий представник 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Паляниця Свiтлана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 
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5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 ПрАТ "СК "БРОКБIЗНЕС", 20344871, старший бухгалтер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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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 

27.08.2003 413/1/03 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1010231009 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 100000 10000000 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення 

акцiй Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. 

У зв'язку зi змiною найменування емiтента Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 413/1/03, дата реєстрацiї 27.08.2003р., дата видачi 15.08.2011р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй вiд 27 серпня 2003 року № 413/1/03, дата видачi 29 червня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

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

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

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

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

 

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

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

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.08.2003 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA1010231009 д/н Вiдповiдно до ст.7 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Товариства передбачено 

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi. Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi, визначено дiючою редакцiєю 

статуту, яка затверджена рiшенням 

рiчниих загальних зборiв (Протокол 

№ 1/2020 вiд 22 березня 2020 року). 

Iншi обмеження щодо обiгу акцiй 

Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого 

державного органу, вiдсутнi. 

Вiдповiдно до 

Статуту Товариства: 

протягом 20 

(двадцяти) 

календарних днiв з 

дня отримання 

Товариством 

повiдомлення  

акцiонера про намiр 

вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 
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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 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.08.

2003 

413/1/03 UA1010231009 100 000 10 000 000 100 000 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 100000 шт., що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо права голосу за акцiями Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi. 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду: 

 

1) У звiтному перiодi Наглядовою радою було органiзовано та проведено конкурс з метою 

вибору на конкурсних засадах суб'єкта аудиторської дiяльностi, який може бути призначений 

для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. За результатами конкурсу 

призначено суб'єкта аудиторської дiяльностi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ" для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", а також затверджено умови договору з 

суб'єктом аудиторської дiяльностi та встановлено розмiр оплати послуг суб'єкта аудиторської 

дiяльностi. 

Зазначена вище подiя не мала значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть. 

 

2) 30.12.2021 Товариству згiдно планової процедури оновлення рейтингової оцiнки було 

пiдтверджено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника. На засiданнi Рейтингового 

комiтету вiд 30.12.2021 Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк" пiдтвердило ПрАТ "СК 

"IНТЕР-ПЛЮС" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рiвнi uaAА- iнвестицiйної 

категорiї з прогнозом "стабiльний"  ("Висновок про визначення рейтингової оцiнки №INPLS-

КРП-013-ОН (рейтинговий звiт)"). Також на засiданнi Рейтингового комiтету вiд 30.12.2021р. 

Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк" пiдтвердило ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" рейтинг 

фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховика на рiвнi uainsАA- iнвестицiйної категорiї 

("Висновок про визначення рейтингу фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховика (рейтинговий 

звiт) №INPLS-РФН-013-ОН"). 

Зазначена вище подiя не мала значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:   

Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та здiйснює управлiння суттєвими та iншими 

ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнiшнє, так i внутрiшнє середовище, з 

урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй, що можуть мати негативний вплив на 

дiяльнiсть Товариства. 

До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного перiоду, 

можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне положення на страховому ринку, 

мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв, наявнiсть фiнансових ресурсiв, 

прийняття управлiнських рiшень (управлiння трудовими, матерiальними, фiнансовими 

ресурсами). 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

- андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, 

катастрофiчний ризик, ризик страхування здоров'я), 

- ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, 

ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї), 

- ризик дефолту контрагента, 

- операцiйний ризик, 

-           ризик лiквiдностi, 

- ризик учасника фiнансової групи. 

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 01.07.2014 року. 

На всiх етапах своєї фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство використовує систему 

управлiння ризиками. Iснуюча система ризик-менеджменту в Товариствi базується на 

використаннi свiтової практики i принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система 
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спрямована на систематизацiю та комплексний пiдхiд до визначення ступеня ризикiв, що 

впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Метою даної системи є 

передбачення i зниження ступеня ризику до бiльш низького рiвня, а в разi його виникнення - 

мiнiмiзацiї наслiдкiв. Органiзацiя i управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється органами 

фiнансового планування, бухгалтерського облiку, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту. 

Вiдповiдальнiсть за функцiонування системи управлiння ризиками покладено на керiвництво 

Компанiї. Виконавчий орган Товариства в цiлому несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть 

Товариства, включаючи управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками ретельно контролює 

Наглядова Рада, яка має найбiльшi повноваження стосовно управлiння ризиками. 

Основнi чинники, якi негативно впливають на дiяльнiсть страхової компанiї, це нестабiльнiсть 

полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, зниження темпiв зростання економiки та 

прогнозоване падiння купiвельної спроможностi, проведення ООС на сходi країни,  iнфляцiйнi 

фактори, обмеженiсть надiйних фiнансових iнструментiв для iнвестування, висока конкуренцiя 

на ринку страхових послуг, посилення норм регуляторного законодавства та законодавства з 

питань державного нагляду (контролю). Зазначенi чинники, поряд з iншим, в цiлому вплинули 

на уповiльнення зростання добробуту населення, що зумовило скорочення попиту на страховi 

послуги. Також на дiяльнiсть Товариства негативно впливає введення карантинних обмежень у 

звязку з пандемiєю коронавiрусу та тимчасова низка заборон та обмежень перетину кордонiв 

мiж державами. 

 

Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" може мати вплив 

прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють умови здiйснення 

дiяльностi ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС". 

 

 

 


