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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Бондар О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173 

4. Місцезнаходження: 03049, мiсто Київ, вулиця Богданiвська, 24, офiс 23 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 290-96-09, 044 290-96-09 

6. Адреса електронної пошти: office@mega-polis.biz 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку 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://mega-polis.biz/oficijna-informaci

ya/ 26.10.2021 

 (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 X 

    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 X 

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 X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

розкривається, оскiльки дiяльнiсть емiтента не вiдноситься до виробничої галузi. 

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається, оскiльки дiяльнiсть 

емiтента не вiдноситься до виробничої галузi. 

 

5. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає iнформацiю, оскiльки емiтентом не було здiйснено випуску облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не розкритвається, оскiльки емiтентом 

не було випущено iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери не розкривається, оскiльки емiтентом не було здiйснено 

випуску похiдних цiнних паперiв. 

 

6. Вiдомостi щодо участi емiтента у юридичних особах не розкриваються, оскiльки на звiтну 

дату вiдсоток власностi емiтента в iнших юридичних особах становить менше 5 вiдсоткiв 

статутного капiталу таких юридичних осiб. 

 

7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря емiтентом не розкривається, оскiльки 

копоративний секретар не призначався. 

 

9. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає iнформацiю, оскiльки емiтентом не було вчинено зазначених правочинiв. 

 

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

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

таких цiнних паперiв не надається, оскiльки вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних 

паперiв емiтента. 

 

11. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає iнформацiю, оскiльки емiтентом не здiйснювалося випуску боргових цiнних паперiв, 

 

12-18. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МЕГА-ПОЛIС" не надає iнформацiю, оскiльки емiтентом не здiйснювалося випуску 

iпотечних сертифiкатiв. 

 

19. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає iнформацiю, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. 

 



20. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає iнформацiю, оскiльки емiтентом не здiйснювалося емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

21. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 

надає промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, складену за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, оскiльки складає та подає промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, 

складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

23. Огляд аудитором (аудиторською фiрмою) промiжної фiнансової звiтностi емiтента не 

проводився. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 15.05.2000 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 12500000 

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) 

 27 

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

 65.12 - Iншi види страхування,крiм страхування життя (основний) 

 65.20 - Перестрахування 

 66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальнi збори.2. Наглядова рада.3. Генеральний директор. 

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 

Дочiрнє пiдприємство "ФIН. ТРАНС. 

ГРУП" 

01042, м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 

буд. 13 
30634459 

Панченко Павло Анатолiйович   

Ясiнський Сергiй Леонiдович   

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 

 АТ "Унiверсал Банк", МФО 322001 

2) IBAN 

 UA973220010000026502420000008 

3) поточний рахунок 

 UA973220010000026502420000008 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Унiверсал Банк", МФО 322001 

5) IBAN 

 UA073220010000026506420000037 

6) поточний рахунок 

 UA073220010000026506420000037 

 



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 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ № 569163 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року, безстроковий. 

добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АГ № 569164 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

добровiльного страхування 

майна [крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АГ № 569165 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я)) 

АГ № 569166 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 05.06.2008 року безстроковий 

добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АГ № 569167 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АГ № 569169 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включ. 

вiдповiд.перевiзника) 

АГ № 569171 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

АГ № 569173 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 23.11.2006 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

АГ № 569168 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 24.07.2008 року безстроковий 

обов'язкове  особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АГ № 569170 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.08.2007 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АГ № 569172 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.08.2007 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

АГ № 569174 20.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 07.08.2007 року безстроковий 

 

Вид дiяльностi: обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть 

на яких може призвести до аварiй екологiчного та 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру. 

обов'язкове медичне 

страхування 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове  страхування 

майнових ризикiв при 

промисловiй розробцi родовищ 

нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про нафту i газ" 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi експортера та 

особи, яка вiдповiдає за 

утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо 

вiдшкодування шкоди, яку може 

бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi та 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



навколишньому природному 

середовищу пiд час транс 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

 

Вид дiяльностi: обов'язкове 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'язкове страхування 

професiйної вiдповiдальностi 

осiб, дiяльнiсть яких може 

заподiяти шкоду третiм особам, 

за перелiком, встановленим 

Кабiнетом Мiнiстрiв України 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

собак (за перелiком порiд, 

визначених Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) щодо шкоди, яка може 

бути заподiяна третiм особам 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року 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 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

довкiллю або здоров'ю людей 

пiд час зберiгання та 

застосування пестицидiв i 

агрохiмiкатiв 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 



обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єкта господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

третiм особам унаслiдок 

проведення вибухових робiт 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

професiйної вiдповiдальностi 

призначених органiв з оцiнки 

вiдповiдностi та визнаних 

незалежних органiзацiй за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

третiм особам 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування життя i 

здоров'я фахiвцiв у сферi 

протимiнної дiяльностi (крiм 

тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

на перiод їхньої участi у 

виконаннi робiт з гуманiтарного 

розмiнування 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єкта господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

довкiллю та (або) здоров'ю i 

майну третiх осiб пiд час 

виконання робiт з гуманiтарного 

розмiнування 

- 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 04.04.2019 року безстроковий 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бондар Олександр Вiкторович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ЗАТ "Страхова компанiя "Партнер", 13958383, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Здiйснює повноваження та обов'язки генерального директора Товариства вiдповiдно до 

Статуту, Контракту. Бондар О.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.  



 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду генерального директора ПрАТ "СК 

"МЕГА-ПОЛIС". Дата набуття повноважень 05.09.2007 р. Строк здiйснення повноважень: до 

переобрання Загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сергєєва Тетяна Антонiвна 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПрАТ "СК "Мир", 19209435, заступник Голови Правлiння  

7. Опис 

 Сергєєва Т.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом 

останнiх п'яти рокiв займала посаду заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "Мир" та 

головного бухгалтера ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС". 

 

Займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" з 20.11.2018 р., безстроковий 

трудовий договiр. 

 

1. Посада 

 Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сова Костянтин Володимирович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ТОВ "Енерготехпром", 32309445, Директор 

7. Опис 

 Здiйснює повноваження та обов'язки голови Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 

Статуту. Сова К.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445. 

Сова К.В. є акцiонером ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС". Обраний до складу наглядової ради 

Загальними зборами 22.04.2019 р. строком на три роки. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Вебла Iрина Геннадiївна 

3. Рік народження 



 1961 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

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

 ТОВ "Енерготехпром", 32309445, Головний бухгалтер  

7. Опис 

 Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 

Статуту. Вебла I.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 

32309445. Вебла I.Г. обрана до складу наглядової ради Загальними зборами 22.04.2019 р. 

строком на три роки, є представником акцiонера. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стогнiй Сергiй Борисович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ТОВ "НВЦ "Спецтехномаш", 41448182, Головний радник 

7. Опис 

 Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 

Статуту. Стогнiй С.Б. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника директора ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 

32309445 та посаду головного радника ТОВ "НВЦ "Спецтехномаш", код ЄДРПОУ 41448182.  

На даний час займає посаду головного радника ТОВ "НВЦ "Спецтехномаш", код ЄДРПОУ 

41448182. Стогнiй С.Б. обраний до складу наглядової ради Загальними зборами 22.04.2019 р. 

строком на три роки, є представником акцiонера. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 



за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 660 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 742 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1402 X X 

Опис * 

 

 



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 

22.05.2009 137/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1008851107 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 12500000 12500000 100 

Опис 

Цiннi папери Товариства не були допущенi до торгiв на внутрiшньому регульованому фондовому ринку та зовнiшньому регульованому 

фондовому ринку. Не було фактiв включення та/або виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi. Емiсiя цiнних 

паперiв не здiйснювалась. 

 





X. Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

15 045 53 050 28,36 Купiвля-прода

ж цiнних 

паперiв 

30.09.2021  https://mega-polis.biz/o

ficijna-informaciya/ 

Опис: 

Договiр було укладено в звiтному кварталi, 30.09.2021 року. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв було прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2021 р.   

 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала 53050 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (цiна договору) 

становила 15045 тис. грн. 





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 

22.05.

2009 

137/1/09 UA1008851107 12 500 000 12 500 000 12 500 000 0 0 

Опис: 

Станом на 30.09.2021 року всi акцiї емiтента є голосуючими, вiдсутнi жоднi обмеження. 





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 
за ЄДРПОУ 30860173 

Територія м.Київ, Солом'янський р-н за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 27 

Адреса, телефон: 03049 мiсто Київ, вулиця Богданiвська, 24, офiс 23, 044 290-96-09 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 223 239 

    первісна вартість 1001 223 241 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 2 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 190 183 

    первісна вартість 1011 1 121 1 208 

    знос 1012 ( 931 ) ( 1 025 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 18 278 17 838 

    первісна вартість 1016 18 278 17 838 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 4 509 4 509 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 23 200 22 769 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 57 67 

Виробничі запаси 1101 57 67 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 593 2 928 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 512 97 

    з бюджетом 1135 67 75 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 7 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 168 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32 153 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 28 574 27 139 

Готівка 1166 0 7 

Рахунки в банках 1167 28 574 27 132 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 15 997 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 15 997 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 29 850 31 631 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 53 050 54 400 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 500 12 500 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 6 783 6 343 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 19 269 19 356 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 949 5 248 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 42 501 43 447 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 5 795 9 551 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 254 1 306 

    резерв незароблених премій 1533 4 541 8 245 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 5 795 9 551 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 739 660 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 735 659 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 125 115 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 4 

    страховою діяльністю 1650 1 447 539 

Поточні забезпечення 1660 73 84 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 370 0 

Усього за розділом IІІ 1695 4 754 1 402 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 53 050 54 400 

Примітки: * 

 

Керівник    Бондар О.В. 

 

Головний бухгалтер   Сергєєва Т.А. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 
за ЄДРПОУ 30860173 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 37 675 31 619 

Премії підписані, валова сума 2011 46 254 36 045 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 5 857 ) ( 4 185 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 704 -1 189 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 982 -1 430 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 409 ) ( 1 407 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 21 826 ) ( 21 152 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 14 440 9 060 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -52 21 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -52 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 425 1 669 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4 084 ) ( 4 006 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4 443 ) ( 1 822 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 226 ) ( 3 597 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 2 060 1 325 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 512 770 



Інші доходи 2240 45 084 20 417 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 45 072 ) ( 21 225 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 2 584 1 287 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 198 -1 274 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 1 386 13 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 386 13 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 212 228 

Витрати на оплату праці 2505 2 836 2 684 

Відрахування на соціальні заходи 2510 632 591 

Амортизація 2515 96 118 

Інші операційні витрати 2520 9 977 5 804 

Разом 2550 13 753 9 425 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 12 500 000 12 500 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12 500 000 12 500 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,110880 0,001040 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,110880 0,001040 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: * 

 

Керівник    Бондар О.В. 

 

Головний бухгалтер   Сергєєва Т.А. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 
за ЄДРПОУ 30860173 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 332 401 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 278 1 343 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 2 2 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 46 891 41 606 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 707 5 290 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 041 ) ( 4 837 ) 

Праці 3105 ( 2 442 ) ( 2 260 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 677 ) ( 623 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 889 ) ( 1 876 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 275 ) ( 1 266 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 940 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 98 ) ( 81 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 42 876 ) ( 33 961 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 200 ) ( 230 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 953 4 774 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 45 084 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 505 770 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 45 071 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 518 770 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 4 004 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -4 004 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 435 1 540 

Залишок коштів на початок року 3405 28 574 10 275 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 27 139 11 815 

Примітки: * 

 

Керівник    Бондар О.В. 

 

Головний бухгалтер   Сергєєва Т.А. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 
за ЄДРПОУ 30860173 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 12 500 6 783 0 19 269 3 949 0 0 42 501 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 500 6 783 0 19 269 3 949 0 0 42 501 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 386 0 0 1 386 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 87 -87 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -440 0 0 0 0 0 -440 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -440 0 87 1 299 0 0 946 

Залишок на кінець року  4300 12 500 6 343 0 19 356 5 248 0 0 43 447 

Примітки: * 

 

Керівник    Бондар О.В. 

 

Головний бухгалтер   Сергєєва Т.А. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2021 р. 

 

 

 

Огляд аудитором (аудиторською фiрмою) промiжної фiнансової звiтностi Товариства не 

проводився. 

 

 

 

1.Пояснення щодо окремих показникiв промiжної звiтностi, зокрема: 

 

1) Пояснення щодо порядку формування страхових резервiв та частки перестраховикiв у 

страхових резервах, застосованi страховиком методи формування страхових резервiв, у тому 

числi порядок визначення часток надходжень сум страхових платежiв (страхових внескiв, 

страхових премiй) та сум часток страхових платежiв, що сплачуються перестраховикам, з 

вiдповiдних видiв страхування. 

 

Щодо формування резервiв.  

 

 

 

Резерв незароблених премiй (UPR) за всiма видами страхування розраховується методом 

"1/365", викладеним в роздiлi III, п.5 Методики. Формування частки перестраховикiв (прав 

вимоги до перестраховикiв) у технiчних резервах здiйснюється на пiдставi облiку договорiв 

перестрахування за видами страхування. 

 

Розрахунок частки перестраховикiв в резервi незароблених премiй здiйснюється за кожним 

видом страхування окремо. 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) за всiма видами страхування 

розраховується методом, викладеним в роздiлi  IV Методики. 

 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi  (IBNR) за всiма видами страхування 

розраховується методом "Борнхуеттера-Фергюсона". Розрахунки резерву посвiдчує актуарiй, 

який вiдповiдає вимогам законодавства Борець В.Л. (свiдоцтво№ 01-032 вiд 15.05.2018). 

 

 

 

2) Пояснення щодо методiв, що застосовуються страховиком при проведеннi перевiрки 

адекватностi страхових зобов'язань страховика. 

 

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась вiдповiдно до Методики формування 

страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що 

затверджена Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в 

МiнiтерствiюстицiїУкраїни 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621. Товариство  щоквартально 

проводить оцiнку адекватностi страхових зобов'язань iз залученням актуарiя. Перевiрка 

адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх грошових 



потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу дiяльностi 

компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загально прии?нятих актуарних методiв. 

 

Резерв незароблених премiй, сформований страховиком вiдповiдно до законодавства, становить 

8245 тис. грн. 

 

Розмiр резерву заявлених, але не виплачених збикiв,  становить 850 тис. грн. 

 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, становить 456 тис. грн. (розраховується актуарно). 

 

 

 

 

 

 

3) Пояснення щодо перевищення частки страхових платежiв, належних перестраховикам, над 

загальним обсягом страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод, а також щодо перевищення 

частки страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним 

обсягом сплачених страхових виплат (вiдшкодувань). 

 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"   не має  перевищення частки страхових платежiв, належних 

перестраховику, над загальним обсягом страхових платежiв. ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"  не має 

перевищення частки страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над 

загальним обсягом сплачених страхових виплат (вiдшкодувань). 

 

 

 

4) Пояснення щодо отримання страховиком кредитiв та iнших позик (у разi такого отримання) 

протягом звiтного перiоду, у тому числi поворотної фiнансової допомоги. 

 

Товариством не отримувались кредити та iншi позики протягом звiтного перiоду, у тому числi 

поворотна фiнансова допомога. 

 

 

 

5) Пояснення щодо наданих позик, фiнансових допомог у звiтному перiодi, у тому числi: 

iнформацiя про юридичних та/або фiзичних осiб, яким надано позики/допомогу, реквiзити 

вiдповiдних договорiв, строк, на який виданi позики/допомоги, стан погашення таких 

позик/допомог. 

 

Товариством у звiтному перiодi не надавались поворотнi фiнансовi позики, та фiнансовi 

допомоги. 

 

 

 

6) Пояснення щодо наявностi обмежень щодо володiння активами у звiтному перiодi, у тому 

числi: iнформацiя про активи, що перебувають пiд обтяженням, вид такого обтяження, строк 

обтяження. 

 

Обмежень щодо володiння активами у звiтному перiодi, у тому числi активiв, що перебувають 

пiд обтяженням не має. 



 

 

 

7) Розкриття iнформацiї про потенцiйнi зобов'язання страховика.Страховиком розкривається 

iнформацiя про подiї, що не вiдображаються у звiтностi страховика за звiтний перiод, але 

мiстять додаткову iнформацiю про фiнансовий стан страховика, а саме: 

- виникнення зобов'язань, що пов'язанi з розглядом судових справ, у яких учасником є 

страховик, та можуть вплинути на фiнансовий стан страховика.  

 

Товариство не має зобов'язань, що пов'язанi з розглядом судових справ, у яких учасником є 

страховик, та можуть вплинути на фiнансовий стан страховика. 

 

 

 

- виникнення нових податкових зобов'язань (змiна податкових зобов'язань у зв'язку зi змiною 

законодавства, змiна облiкової полiтики тощо).  

 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"  за результатами звiтного перiоду  має поточне податкове 

зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 667 тис. грн., та не має нових податкових 

зобов'язань у зв'язку iз змiною податкових зобов'язань, змiною законодавства, змiною облiкових 

полiтик. 

 

 

 

- виникнення зобов'язань з капiтальних вкладень (придбання основних засобiв, нематерiальних 

активiв тощо). 

 

Зобов'язання з капiтальних вкладень (придбання основних засобiв, нематерiальних активiв 

тощо) вiдсутнi. 

 

 

 

-  виникнення зобов'язань з оренди (договiрнi зобов'язання, пов'язанi iз орендою основних 

засобiв та нематерiальних активiв тощо).  

 

Орендна плата сплачується своєчасно. Заборгованiсть вiдсутня. 

 

 

 

- виникнення безвiдкличних позабалансових зобов'язань (гарантiї, поручительства за третiх осiб, 

iншi безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання тощо). 

 

Безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання (гарантiї, поручительства за третiх осiб, iншi 

безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання тощо) вiдсутнi. 

 

 

 

Товариство не має додаткової iнформацiї щодо подiй, якi не вiдображаються у звiтностi за 

звiтний перiод, але мiстять додаткову iнформацiю про фiнансовий стан. 

8) Пояснення щодо на останню звiтну дату, у тому числi: вид (суть), мета здiйснення операцiї, 

обсяги операцiї, реквiзити та предмет вiдповiдного договору (угоди) та контрагента(iв). 



 

Операцiй з активами, якi мали мiсце у звiтному перiодi та призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв страховика на 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв вiдсутнi. 

 

 

 

9) коригування звiтностi. 

 

Станом на 30.09.21р. звiтнi данi не коригувалися. 

 

 

 

10) наявнiсть судових позовiв щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами 

страхування (перестрахування). 

 

Судовi позови щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування 

(перестрахування) - вiдсутнi. 

 

 

 

Iнформацiя щодо дотримання страховиком нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, а також 

iнформацiя щодо iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими 

активами, зокрема розкриття iнформацiї про величину непростроченої дебiторської 

заборгованостi за укладеними договорами страхування та/або перестрахування. 

 

Товариство дотримується нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв. 

 

Оцiнка прийнятних активiв здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.  

 

Згiдно ст.30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР  "Про страхування" Товариство 

вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi  пiдтримує  належний рiвень фактичного запасу 

платоспроможностi (нетто-активiв).  

 

Станом на 30.09.2021 року: 

 

 Зареєстрований (статутний) капiтал    12500 тис. грн.;  

 

 Резервний капiтал     19356  тис. грн.  

 

Фактичний запас платоспроможностi - 43 206 тис. грн..  

 

Нормативний запас платоспроможностi - 11431 тис. грн.. 

 

Величина перевищення фактичного запасу на нормативним - 31775 тис. грн. 

 

 

 

 

 



 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

 

Впродовж 3-го кварталу 2021 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" укладало договори добровiльного страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу); добровiльного особистого страхування вiд нещасних випадкiв; страхування 

вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; добровiльного страхування наземного 

транспорту; обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

обов`язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiської пожежної охорони; 

добровiльного медичного страхування; обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного 

характеру; обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 

 

 

 

У 3-му кварталi 2021 року ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" отримувало дохiд вiд надання послуг для 

iнших страховикiв.  

 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" є агентом ПрАТ "СК "Брокбiзнес" з продажу полiсiв 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Протягом 3 кв. 2021р. 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" реалiзовувало полiси виїжджаючих за кордон СК "Європейске 

туристичне страхування". ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" реалiзовувало полiси "зелена картка" 

ПрАТ "УСГ".  

 

 

 

Протягом 3-го  кварталу 2021 року юридичним вiддiлом компанiї подавалися претензiї та 

позови в межах реалiзацiї переданого страхувальниками за договорами страхування права 

вимоги до винних осiб. 

 

 

 

Щодо розмiщення грошових коштiв на депозитному рахунку, Товариство почало спiвпрацю з 

АТ "ТАСКОМБАНК". 

 

 

 

Кiлькiсть штатного персоналу становила 27 осiб . 

 

 

 

Страхування у звiтному перiодi було прибутковим за всiма видами страхування.  

 

 

 

Протягом звiтного перiоду операцiї перестрахування здiйснювались  в українських страхових 

компанiях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути впевненими у виконаннi 

перестраховиками своїх зобов'язань, так i закордонних страхових компанiях, якi мають значний 



досвiт роботи на страховому ринку, при цьому розмiщення ризикiв проводились за 

посередництвом перестрахування брокерiв.  

 

 

 

Протягом звiтного перiоду не виникало проблем з формуванням та розмiщенням фонду 

страхових резервiв. 

 

 

 

Фiнансовий монiторинг здiйснювався вiдповiдно до норм чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                   Олександр БОНДАР 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Генеральний директор ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" Бондар О.В. стверджує про те, що наскiльки 

це йому вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про важливi подiї, що вiдбулися в дiяльностi емiтента упродавж звiтного перiоду, та 

їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть з описом основних ризикiв та невизначеностей. 

 


