
Титульний аркуш 

 
20.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ СКА-66-22 

(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    Никитюк О.Л. 
(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 акцiнерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24646706 

4. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 467-51-41, 467-51-41 

6. Адреса електронної пошти: aic@aic.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 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 http://aic.com.ua/ 20.01.2022 

 (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 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)  



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: 

       

 

ПРИМIТКИ до змiсту:  

 

 

1.  Роздiлi VI  "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" - не заповнений 

тому, що згiдно пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв"  вiд 03.12.2013  № 2826 (зi змiнами) - Товариство в промiжнiй iнформацiї за 

четвертий квартал не повинно її розкривати. 

 

2. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" -  пункт 2)  "Iнформацiя про облiгацiї 

емiтента" - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.  

 

 3. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" -  пункт 3) "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом" - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск 

iнших цiнних паперiв.    

 

4. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента"  -  пункт 4)   "Iнформацiя про похiднi 

цiннi папери емiтента " - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск похiдних 

цiнних паперiв.    

 

5. Роздiл VIII  "Вiдомостi щодо участi емiтента у юридичних особах" - не заповнений тому, що 

емiтент - "Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" - не приймає участi  

в iнших юридичних особах.   

 

6.  Роздiл IX  "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - не заповнений тому, що в 

Товариствi немає посади корпоративного секретаря.   

 

7. Роздiл  X "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв"  -  не заповнений тому, що 

протягом звiтного перiоду у Товариствi вчинення значних правочинiв не вiдбувалося.  

 

8. Роздiл  XI " Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть."  - не заповнений тому, що протягом звiтного 

перiоду у Товариствi  не вiдбувалося вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, не було осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю; також не виникали обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  

 

9. Роздiл XIII " Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не 



заповнений тому, що Товариство не здiйснювало  випуску боргових цiнних паперiв. 

 

10. Роздiл "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв." - не заповнений тому, що Товариство 

не здiйснювало  конвертацiю цiнних паперiв. 

 

11. Роздiл  "Iнформацiя про замiну управителя" - не заповнений тому, що Товариство не має 

управителя. 

 

12. Роздiл "Iнформацiя про керуючого iпотекою." - не заповнений тому, що Товариство не має 

iпотеки, вiдповiдно, i керуючого iпотекою. 

 

13. Роздiл "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв." - не заповнений 

тому, що Товариство не має iпотечних активiв. 

 

14. Роздiл "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом." - не заповнений тому, що Товариство не має iпотеки та  

iпотечних боргiв. 

 

15. Роздiл "Iнформацiя про iпотечне покриття:" зо всiма пунктами, що до нього входять, а саме 

: 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 2) iнформацiя про 

розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 3) iнформацiя про спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного 

покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв 

у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 

покриття - не заповнений тому, що Товариство не має iпотечного покриття 

 

16.  Роздiл "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування 

iпотечних активiв." - не заповнений тому, що Товариство не має iпотечних активiв i , 

вiдповiдно, фiнансової установи, яка здiйснює  їх обслуговування. 

 

17.  Роздiл "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика /гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)."  - 

не заповнений тому, що Товариство не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв,  не  має 

поручителя (страховика /гаранта), що здiйснює забезпечення їх випуску та не готує 

зазначений звiт . 

 

18.  Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

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

житлового будiвництва)." -  не заповнений тому, що Товариство не готує вказаний звiт 

 

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

бухгалтерського облiку" - не заповнений тому, що Товариство не складає промiжну фiнансова 

звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 

 

20.  Роздiл  "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi" не заповнений тому, що згiдно пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"  вiд 03.12.2013  № 2826 (зi змiнами) - 

Товариство не повинно її надавати та розкривати в промiжнiй iнформацiї за четвертий 

квартал. 



 

21. Роздiл XIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" - не заповнений тому , 

що згiдно пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв"  вiд 03.12.2013  № 2826 (зi змiнами) - Товариство не повинно його розкривати 

в промiжнiй iнформацiї за четвертий квартал.  

 

22. Роздiл XVI. "Твердження щодо промiжної iнформацiї" -  не заповнений тому , що згiдно 

пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"  

вiд 03.12.2013  № 2826 (зi змiнами) - Товариство не повинно його розкривати в промiжнiй 

iнформацiї за четвертий квартал 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiнерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 09.12.1996 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 12000000 

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) 

 25 

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 

 Згiдно п.п.11.1. п.11 Статуту -  Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори 

Акцiонерiв Товариства;- Наглядова Рада Товариства; - Правлiння Товариства;- Ревiзор 

Товариства. 

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 "Судноплавна 

компанiя "КОМЕТАС" 

87510, Україна, Донецька обл., м. 

Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А 
13482986 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АЗОВЛЛОЙД" 

04071, Україна, м. Київ, провулок 
Хорива, буд. 4, кв. 2 

21949346 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКЛЛОЙД" 

04071, Україна, м. Київ, провулок 

Хорива, буд. 4, кв. 2 
31030564 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ОАЗIС ШIППIНГ 

IНТЕРНЕШЕНАЛ" 

01034, Україна, м. Київ, вул. Пушкiнська, 

буд. 9, кв.38 
30575383 

НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНТIЙОВИЧ 

  

НIКIТЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб:  

 2 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA253348510000000000002650588 



3) поточний рахунок 

 UA253348510000000000002650588 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA853348510000000000002650575 

6) поточний рахунок 

 UA853348510000000000002650575 

 

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 майна [крiм 
залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АЕ № 522584 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий. 

Страхування водного 

транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АЕ № 522581 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 
лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий. 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 
знищення, випадкового 

пошкодження або псування(у 

формi обов'язкового ) 

АЕ № 522583 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 
лiцензiї: з 15.12.2011р. безстроковий. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

АЕ № 522579 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 
лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий . 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 
кредиту) 

АЕ № 522586 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi АЕ № 522585 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що  



власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий. 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 522580 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий. 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 

АЕ № 522582 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 07.05.2009р. безстроковий. 

Медичне страхування 
(безперервне страхування 

здоров'я) 

АЕ № 522591 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: : вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї : з 05.06.2008р. безстроковий. 

Страхування медичних витрат АЕ № 522578 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї:  вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 
лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 
транспортi(у формi 

обов'язкового ) 

АЕ № 522589 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 
лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий. 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету Украiни) 

та сiльскої пожежної охорони i 
членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд)(у формi 

обов'язкового ) 

АЕ № 522590 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий. 

Страхування вiд нещасних 
випадкiв 

АЕ № 522594 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 
лiцензiї: з 11.12.2007р. безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi АЕ № 522588 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що  



власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 
Мiнiстрiв Украiни) шодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам(у формi обов'язкового ) 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 15.11.2005р. безстроковий. 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ № 522592 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 
лiцензiї: з 11.12.2007р. безстроковий. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ № 522587 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 
лiцензiї: з 07.05.2009р. безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами [крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

АЕ № 522593 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi  приватного 

нотарiуса 

б/ н 24.12.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї : розпорядження №3439 вiд 24.12.2015р.  
строк дiї лiцензiї: з 24.12.2015р - необмежений. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiкiтюк Євген Олександрович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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



 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Голова Наглядової ради ;  начальник вiддiлу 

корпоративного управлiння. 

7. Опис 

 Нiкiтюк Євген Олександрович - є акцiонером . У зв'язку  з закiнченням термiну дiї 

повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду Голови Наглядової ради 

строком на 3 роки. Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 

28.04.2020р. - Протокол № 37  Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради - обумовленi 

Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя АЗIНКО". Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа -Голова 

Наглядової Ради - не отримує. Як особа, посада якої включена до штату ПрАТ "СК "АЗIНКО" 

(iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, 

буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду начальника вiддiлу корпоративного управлiння - отримує 

заробiтну плату згiдно зi штатним розписом . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.  

 

Нiкiтюк Є.О. водночас обiймає посади: начальник вiддiлу корпоративного управлiння ПрАТ 

"СК "АЗIНКО" (Iдентифiкацiйний код - 24646706, мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), директора ТОВ "Азовллойд" (Iдентифiкацiйний код - 21949346; 

мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ) та директора ТОВ 

"УкЛлойд" (Iдентифiкацiйний код - 31030564; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м. Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ).  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Фiлатов Iгор Євгенович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД", 24071826, Директор 

7. Опис 

 Фiлатов Iгор Євгенович - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду 

члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв 

товариства вiд 28.04.2020р. - Протокол №37 Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради - 

обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом  Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" . Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як 

посадова особа, - не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 40 рокiв.  Попередня посада , яку Фiлатов I.Є. обiймав протягом 

останнiх п'яти рокiв, - директор ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" ( 

iдентифiкацiйний код 24071826) . Водночас вiн обiймає посаду директора ТОВ "СIС Марiн 

Сюрвейєрс" (iдентифiкацiйний код - 24810198; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. 

Марiуполь, пр. Адмiрала Лунiна, буд. 15; кв.2).  

 

1. Посада 



 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бандура Тамара Львiвна 

3. Рік народження 

 1947 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 -, -, Пенсiонер 

7. Опис 

 Бандура Тамара Львiвна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. Бандура Т.Л. - є 

одним з остаточних ключових учасникiв у структурi власностi  товариства.   У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обрана на посаду 

члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв 

товариства вiд 28.04.2020р. - Протокол №37 . Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради 

- обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом  Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" . Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як 

посадова особа, - не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 40 рокiв.  Бандура Т.Л.  -  пенсiонер, не працює ; протягом останнiх 

п'яти рокiв нi яких посад  не обiймала.  

 

1. Посада 

 Ревiзор Товариства 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шелест Лариса Миколаївна 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ТОВ  "Судноплавна компанiя "КОМЕТАС", 13482986, Юрисконсульт 

7. Опис 

 Шелест Лариса Миколаївна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзора  - обрана на посаду Ревiзора Товариства  строком 

на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2020р. - 

Протокол №37 . Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариства  - обумовленi Положенням 

"Про Ревiзора" та Статутом  Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" 

. Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як посадова особа, - не отримує. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Попередня 

посада, якi Шелест Л.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - юрисконсульт ТОВ  

"Судноплавна компанiя "КОМЕТАС" (iдентифiкацiйний код - 13482986; мiсцезнаходження : 

87510, Україна, м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А).  Водночас вона обiймає посади :    головний 

бухгалтер ТОВ "Азовллойд" (iдентифiкацiйний код - 21949346; мiсцезнаходження : 04071, 

Україна, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2) ; головний бухгалтер ТОВ "СIС Марiн 

Сюрвейєрс" (iдентифiкацiйний код - 24810198; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. 

Марiуполь, пр. Адмiрала Лунiна, буд. 15; кв.2). 

 



1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Никитюк Олександр Леонтiйович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Голова Правлiння 

7. Опис 

 Никитюк Олександр Леонтiйович - є акцiонером. Обраний на посаду Голови Правлiння 

строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- у 

зв'язку  з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та 

обов'язки Голови Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО". Як  особа , посада якої 

включена до штату ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 

04071, Україна,  м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом.  Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попередня посада , яку Никитюк О.Л. обiймав протягом останнiх п'яти 

рокiв - Голова Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706).  

 

 Водночас вiн обiймає посаду  директора  ТОВ "Азовллойд Пандi Сервiс" (iдентифiкацiйний код 

- 25324005 ; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3).  

 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хромова Ольга Iванiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

 Хромова Ольга Iванiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки рiшенням 

Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- у зв'язку  з закiнченням термiну 

дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  Правлiння - 

обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя АЗIНКО". Згiдно Наказу № 04-К вiд 03.04.2020р. та  штатному розпису - є 

заступником Голови Правлiння. Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступник Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706). 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Баранiченко Наталiя Якiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

 Баранiченко Наталiя Якiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70-  у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  

Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя АЗIНКО". Згiдно Наказу № 04-К вiд 03.04.2020р.  та  штатному 

розпису - є заступником Голови Правлiння.  Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ 

"СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом. Загальний стаж роботи - 28  рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступник Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706). На iнших пiдприємствах не 

працює. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тюлькiна Любов Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Головний бухгалтер, член Правлiння 

7. Опис 

 Тюлькiна Любов Володимирiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Вона також з 1998 р. займає посаду 

головного бухгалтера товариства згiдно наказу Голови Правлiння № 8-К вiд 25.05.1998р. 

Повноваження та обов'язки члена  Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та 

Статутом Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО". Повноваження та 

обов'язки посадової особи , як головного бухгалтера, обумовленi "Посадовою iнструкцiєю 



головного бухгалтера". Винагороду, як член правлiння , в тому числi  у натуральнiй формi,  - не 

отримує. Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код 

- 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає 

посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК "АЗIНКО"   - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом.  Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена Правлiння та 

головного бухгалтера ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706). Водночас вона 

обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" (iдентифiкацiйний код - 

25324005 ; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3).  

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чигарьов Дмитро Валерiйович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Начальник вiддiлу страхування суден та 

вiдповiдальностi судновласникiв; член Правлiння 

7. Опис 

 Чигарьов Дмитро Валерiйович - обраний на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  

Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя АЗIНКО". Винагороду, як член правлiння , в тому числi  у 

натуральнiй формi,  - не отримує. Водночас  обiймає посаду начальника вiддiлу страхування 

суден та вiдповiдальностi судновласникiв  ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 

24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 )та як  особа 

, посада якої включена до штату, - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. 

Загальний стаж роботи - 26 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена Правлiння та начальника вiддiлу 

страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв  ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний 

код - 24646706). На iнших пiдприємствах не працює. 

 



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 

01.06.1998 295/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

1000 250 250000 100 

Опис 

Мета випуску - формування статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було. 

28.12.1998 662/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

1000 402 402000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ;  

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

10.12.1999 619/1/99 ДКЦПРФ UA0500061009 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1000 1069 1069000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 
спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

01.08.2000 393/1/00 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

10 106900 1069000 100 

Опис 
Мета випуску - зменьшення номiнальної вартостi акцiй без змiни розмiру статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля 

цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з 



бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було. 

20.04.2001 172/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

10 180000 1800000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах - не було. 

23.10.2001 526/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 440000 4400000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ;  
спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

22.11.2002 557/1/02 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 
проста 

документар

на іменна 

Документарні 
іменні 

10 550000 5500000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було;  факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах - не було. 

01.09.2004 520/1/04 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 610000 6100000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

11.05.2005 212/1/05 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 
проста 

документар

на іменна 

Документарні 
іменні 

10 720000 7200000 100 

Опис 
Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 



включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було 

17.07.2007 311/1/07 ДКЦПФР UA4000016356 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

15 720000 10800000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючої кiлькостi акцiй ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

20.06.2008 244/1/08 ДКЦПФР UA4000016356 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

15 800000 12000000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 
спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

21.05.2010 221/1/10 ДКЦПФР UA4000067938 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

15 800000 12000000 100 

Опис 

Мета емiсiї - переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, - в бездокументарну форму iснування 

(дематерiалiзацiя); спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах - не було. 

 

 
 

 

 
 

 

 





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 

21.05.2010 ДКЦПФР Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000067938 - Протягом звiтного перiоду у 
Товариствi не було  будь-яких 

обмежень щодо обiгу  його цiнних 

паперiв , в тому числi  не виникала 

необхiднiсть отримання вiд емiтента 

або iнших власникiв цiнних паперiв 

згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв. 

- 

 

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 

21.05.

2010 

221/1/10 UA4000067938 800 000 12 000 000 800 000 0 0 

Опис: 

У  Товариствi не iснує голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено,  також не iснує  голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi. 



 

ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
    Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi 

акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. 

Слабкiсть банкiвської системи, вiдсутнiсть чiткої i зрозумiлої стратегiї економiчного розвитку 

не дають приводу очiкувати значного росту в найближчiй перспективi.  

 

 

    Тож в умовах певної стабiлiзацiї, економiчне середовище України все ще знаходитися пiд 

негативним впливом чинникiв, якi стали наслiдком внутрiшньої економiчної та полiтичної 

кризи, яка була пiдсилена зовнiшньою складовою (агресивна полiтика iншої країни по 

вiдношенню до України) та тимчасовою окупацiєю Автономної республiки Крим та окремих 

районiв Донецької та Луганської областей. 

 

 

    Крiм того , на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню 

на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом 

SARS-CoV-2" вiд 10.03.2020 р. № 211 на всiй територiї України з 12.03.2020 р. запроваджений 

режим надзвичайної ситуацiї.  Введений  карантин продовжений Урядом до 31.12.2021р.  З 17 

червня 2021р. в Українi введенi в дiю новi карантиннi норми. Введення карантину вiднесено до 

форс-мажорних обставин згiдно з Законом України вiд 17.03.2020 р. № 530-IХ "Про внесення 

змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникнення i 

поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19)", яким внесенi змiни до ст. 14-1 Закону "Про 

торгово-промисловi палати в Українi".   

 

 

     Всi цi обставини та iнфляцiйнi процеси мають негативний вплив на пiдприємницьку 

дiяльнiсть в цiлому. Та Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" , 

незважаючи на перелiченi негативнi фактори, протягом звiтного перiоду стабiльно здiйснювало 

свою дiяльнiсть. 

 

 

     Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства 

здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого 

впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

 

1) андеррайтинговий ризик. 

 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, 

андеррайтинговий ризик включає: 

 

 

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

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 



 

-  катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 

та оцiнок їх наслiдкiв. 

 

 

     Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), 

андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний 

змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду 

страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та 

прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 

 

 

2) ринковий ризик, що включає: 

 

 

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

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

 

 

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

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

 

 

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

до коливання курсiв обмiну валют; 

 

 

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

до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

 

 

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

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

на стан активiв; 

 

 

3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 

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

страховиком. 

 

 

4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу.  

 

 

 

5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-

учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, 

до складу якої входить страховик. 

 



    Перестрахування.  

 

    У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди 

про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов'язань перед власниками її 

страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i 

перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з 

тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.  

 

 

     Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. 
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