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Титульний аркуш 

 
19.01.2022 

(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    Тищенко А.В. 
(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 "АВАНГАРД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152560 

4. Місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Б, примiщення 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-22-70, (044) 502-22-69 

6. Адреса електронної пошти: head@avangard-ic.com 

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://avangard-sk.com.ua/regulovana-

informacija/ 19.01.2022 

 (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  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  



3 

 

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 ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" (далi - АТ "СК "АВАНГАРД",  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. 

В роздiлi III "Основнi вiдомостi про емiтента" не зазначенi банкiвськi реквiзити за поточним 

рахунком у iноземнiй валютi, оскiльки Емiтент не має рахунку в iноземнiй валютi.   

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 IХ "Iнформацiя щодо 

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

корпоративного секретаря; роздiл Х "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - у 

звiтному перiодi Емiтентом не вчинялось значних правочинiв та не приймалось рiшень про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв; роздiл ХI "Iнформацiя про вчинення 

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

вчинялось правочинiв iз заiнтересованiстю та не приймалось рiшень про надання згоди на 

вчинення таких правочинiв; в роздiлi ХII вiдсутня таблиця "Iнформацiя про будь-якi 

обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 

емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" -  в 

звiтному перiодi обмеження щодо обiгу акцiй Товариства, у тому числi й накладенi рiшенням 

суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi; також дiючою на звiтну дату 

редакцiєю статуту Товариства не передбачено переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй особi; 

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 
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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": 

Засновниками на дату створення АТ "СК "АВАНГАРД"  є наступнi юридичнi особи: Закрите 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АЛЬФА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "АЛЬФА", ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА ФОКС". 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. Станом на звiтну 

дату за даними Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань юридичну особу ЗАТ "СК "АЛЬФА" припинено. 

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 банках: АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КРЕДОБАНК", м Київ 

(UA343253650000002651101741967, UA353253650000002650001741967, 

UA593253650000000265180000179, UA613253650000026519000741967, 

UA563253650000000265170000697), АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "АЛЬФА-БАНК", м 

Київ (UA173003460000026504015217102, UA963003460000026505015217101), ФIЛIЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ПО АТ "ОЩАДАНК" М. КИЇВ 

(UA283226690000026510301442430, UA733226690000026509301442430), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "МЕГАБАНК", м.Харкiв (UA253516290000000265162606560, 

UA363516290000000265132607560, UA383516290000000026519260560), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "УНIВЕРСАЛ БАНК" (UA093220010000026517420000015, 

UA403220010000026503420000030, UA583220010000026502420000031, 

UA633220010000026040420000032, UA763220010000026501420000032), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

(UA903122480000026502063008055).  

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

таблицi вiдсутня iнформацiя про номери лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з 

надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi 

проведення: добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); добровiльного страхування 

сiльськогосподарської продукцiї; добровiльного страхування виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй, добровiльного страхування iнвестицiй; добровiльного страхування 

здоров'я на випадок хвороби; обов'язкового медичного страхування; обов'язкового 

страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного 

перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв; обов'язкового страхування 

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

здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв; обов'язкового 

особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; обов'язкового 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; обов'язкового страхування предмета iпотеки 
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вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, оскiльки цi 

лiцензiї отриманi Емiтентом у 2020 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

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

вiд 09.04.2020 № 656.  
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 17.11.2004 

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) 

 18 

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 АТ "СК "АВАНГАРД" 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;- Ревiзор -  здiйснює проведення перевiрок 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 

Закрите акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АЛЬФА" 

Україна, 01004, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 1 
32492262 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА" 

Україна, 01011, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ 

ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11 
32981202 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА 

ФОКС" 

Україна, 01159,  мiсто Київ, ВУЛ. 

ПЕРСПЕКТИВНА, 9/11 
32981254 

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 

 ФIЛIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.КИЇВ, МФО 322669 

2) IBAN 

 UA433226690000026500300442430 
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3) поточний рахунок 

 UA433226690000026500300442430 

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

рахунком в іноземній валюті 

 д/н, МФО д/н 

5) IBAN 

 д/н 

6) поточний рахунок 

 д/н 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АЕ № 284280 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 284288 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування майна 

[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АЕ № 284282 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АЕ № 284285 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземн. трансп., 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтр. 

транспорту,вiдповiдальностi 

власникiв водн. транспорту 

АЕ № 284286 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 
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(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 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 

АЕ № 284287 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АЕ № 284289 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 24.04.2007 безстроковий. 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АЕ № 284290 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 26.08.2009 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

АЕ № 284291 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ № 284283 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 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) 

АЕ № 284284 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд АЕ № 284281 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що  
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вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

iнвестицiй 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

здоров'я на випадок хвороби 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове медичне 

страхування 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язк.страх.вiдповiд. 

експортера та особи, яка 

вiдпов.за утилiз. (видалення) 

небезп.вiдходiв, щодо 

вiдшкодув.шкоди, яку може 

бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi та 

навколиш.природ.середовищу 

пiд час транскорд.перевез.та 

утилiз.(видален.) небезп. 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   
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 Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути довкiллю 

або здоров'ю людей пiд час 

зберiгання та застосування 

пестицидiв i агрохiмiкатiв 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язк.страхув.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 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кобець Олександр Вiкторович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

начальник вiддiлу продажiв 

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 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тищенко Олександр Сергiйович 

3. Рік народження 

 1996 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 1 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА", 30859524, менеджер по страхуванню 

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 (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Моргунова Галина Костянтинiвна 

3. Рік народження 

 1950 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 

32586973, член Наглядової ради 

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 Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тищенко Альбiна Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

Директор 

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 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ким Сергiй Вiталiйович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Авангард", 33152560, Тимчасово 

виконуючий обов'язки 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 - Заступник Голови Правлiння (головний бухгалтер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Слабошпицька Наталя Валерiївна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

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 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Моргунов Костянтин Володимирович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МКВ-КАПIТАЛ", 43291571, 

Директор 

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 

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яковчук Вiталiй Димитрович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СК "Київ Ре", 33442139, 

начальник вiддiлу продажiв через посередникiв 

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 

01.06.2010 283/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000071302 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1000 12000 12000000 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на 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 форми iснування акцiй Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 283/1/10, дата реєстрацiї 01.06.2010р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07 серпня 2009 

року № 233/1/09, дата видачi 13 жовтня 2009 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть.  
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МКВ-КАПIТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 43291571 

4. Місцезнаходження 

 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Б, офiс 1016 

5. Опис 

 На звiтну дату АТ "СК "АВАНГАРД" прямо володiє часткою в статутному капiталi ТОВ 

"МКВ-КАПIТАЛ" розмiром 1482250,00 грн., що складає 49% статутного капiталу ТОВ "МКВ-

КАПIТАЛ". Активи, наданi Емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти. АТ "СК "АВАНГАРД" 

належать права стосовно управлiння ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" вiдповiдно до Закону України "Про 

товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". 
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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 

 

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 

01.06.

2010 

283/1/10 UA4000071302 12 000 12 000 000 12 000 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 12000 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 
Важливих подiй, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та якi могли б вплинути на промiжну 

фiнансову звiтнiсть АТ "СК "АВАНГАРД", не вiдбулось. 

 

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. 

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

управлiння ризиками. 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. 

Iснуюча система ризик-менеджменту в Товариствi базується на використаннi свiтової практики i 

принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система 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.  

На дiяльнiсть Товариства впливає багато проблем, основними з яких є:  

- низька платоспроможнiсть населення, дефiцит фiнансових ресурсiв; 

- неналежний рiвень iнформацiї про стан i можливостi страхового ринку, вiдсутнiсть довiри 

населення до страхування; 

- неповна i фрагментарна законодавча база.  

Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже велика. 

Основнi чинники, якi негативно вплинули на дiяльнiсть страхової компанiї, це запроваджений 

Кабiнетом Мiнiстрiв України карантин в зв'язку з пандемiєю коронавiрусу COVID-19,  

нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, зниження темпiв зростання 

економiки та прогнозоване падiння купiвельної спроможностi, проведення ООС на сходi країни, 

анексiя Криму, 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. 

 

Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть АТ "СК "АВАНГАРД" може мати вплив 

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

дiяльностi АТ "СК "АВАНГАРД". 

 


