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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). 

 

Голова Правлiння    Грицута Дмитро Олексiйович 
(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 "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24175269 

4. Місцезнаходження: 04050, мiсто Київ, Глибочицька, 44 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76 

6. Адреса електронної пошти: reception@kniazha.ua 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури 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://kniazha.ua/about/public-informat

ion/rehuliarna-promizhna-informatsiia-e

mitenta 20.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

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  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про засновникiв Товариства не зазначена, оскiльки такi данi вiдсутнi через їх 

неактуальнiсть. 

 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть не зазначена згiдно п.3 частини 3 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826 

(далi - Положення). 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент здiйснює iншi види дiяльностi, 

нiж передбачено Положенням. 

 

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

папери вiдсутня у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не випускались емiтентом, а продаж не 

здiйснювався. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки в Товариствi не 

створювалось такої посади. 

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть  вiдсутня, 

оскiльки такi правочини не укладались 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду 

вiдсутня у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не випускались емiтентом. 

 

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

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, 

оскiльки емiтент не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

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

будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки емiтент не здiйснює емiсiї таких цiльових облiгацiй. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента  не надається згiдно п.3 частини 3 роздiлу II 

Положення. 

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi не надається згiдно п.3 частини 3 роздiлу 

II Положення. 

 

Твердження щодо промiжної iнформацiї не надається згiдно п.3 частини 3 роздiлу II 



Положення. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.1997 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 129964225,6 

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) 

 659 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв;Наглядова Рада;Ревiзiйна комiсiя;Правлiння 

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 

   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

2) IBAN 

 UA173006140000026508007791522 

3) поточний рахунок 

 UA173006140000026508007791522 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) IBAN 

 UA963006140000026509007791521 

6) поточний рахунок 

 UA963006140000026509007791521 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер Дата Орган державної влади, що Дата 



ліцензії видачі видав ліцензію закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ № 569230 14.01.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортнi 

АВ № 483128 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АВ № 483151 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

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 

АВ № 483146 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам 

АВ № 483134 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Особисте 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) 

АВ № 483148 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежновибухнонебезпечнi 

АВ № 483144 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

призвести 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування спортсменiв вищих 

категорiй 

АВ № 483126 10.01.2019 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

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 п 

АВ № 483125 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї 

АВ № 483135 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

АД № 039979 25.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Розпорядження  Страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

№2809 19.11.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АВ № 483136 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування iнвестицiй АВ № 483140 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АВ № 483143 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АВ № 483127 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АВ № 483131 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 



Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АВ № 483129 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами [крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

АВ № 483124 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 483147 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

АВ № 483133 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування медичних витрат АВ № 483137 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АВ № 483130 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АВ № 483132 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АВ № 483139 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 483149 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування повiтряного 

транспорту 

АВ № 483142 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 483141 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АД № 039977 18.12.2010 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АД № 039978 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Cтрахування судових витрат АВ № 483138 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

№ 21/2939-пк 01.10.2021 НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Грицута Дмитро Олексiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", 30115243, 

Голова Правлiння. 

7. Опис 

 Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Повноваженнята обов'язки 

посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол 

Наглядової ради №  3-2012 вiд 27.03.2012 р. - обрано на посаду Голови Правлiння Наказ № 

173-К вiд 28.03.2012 р. - призначення Головою Правлiння. Протоколом засiдання Наглядової 

ради № 09-2020 вiд 24.07.2020 р. подовжено термiн повноважень до 30.06.2023 р. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Обiймає також посаду Голови Правлiння ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", ЄДРПОУ 30434963, м. Київ, вул. Глибочицька, 44.. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iльюшин Олег Олександрович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 Vienna Insurance Group Wr. Stadtische  Versicherung AG, Регiональний менеджер по 

Бiлорусiї та Росiї 

7. Опис 

 Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваженнята обов'язки 

посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протоколом 

засiдання Наглядової ради № 09-2020 вiд 24.07.2020 р. подовжено термiн повноважень до 

30.06.2023 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Члена Правлiння  ПрАТ "УСК 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Обiймає також посаду Заступника Директора ТОВ "ВIГ 

Сервiсез", ЄДРПОУ 37816513, м. Київ, вул. Федорова, 32 а. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Калита Вячеслав Iванович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПрАТ "Європейське туристичне страхування", 34692526, Член Правлiння - Фiнансовий 

директор 

7. Опис 

 Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Члена Правлiння - Фiнансового директора у ПрАТ 

"Європейське туристичне страхування" та ПрАТ "СК "Євроiнс 

 

Україна". Обiймає посаду Заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП", ЄДРПОУ 30434963, м.Київ, вул. Глибочицька, 44. 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шевченко Тетяна Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1960 



4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

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

 ПрАТ "СК" Княжа" Лайф Вiєнна Iншуранс Груп",, 30434963, Заступник головного 

бухгалтера 

7. Опис 

 Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи 

визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. 

Обiймає посаду заступника головного бухгалтера у ПрАТ "СК" Княжа" Лайф Вiєнна Iншуранс 

Груп", ЄДРПОУ 30434963, м.Київ, вул. Глибочицька, 44. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гаральд Рiнер 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, Член 

Правлiння 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Згiдно Протоколу 

Наглядової ради № 06-2021 вiд 26.04.2021 р. Гаральда Рiнера було обрано Головою Наглядової 

ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд 

посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми 

положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному 

товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Члена Правлiння VIENNA 

INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE(адреса Австрiя, м. Вiдень, 

Шоттенрiнг 30). 

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової Ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Франц Фукс 

3. Рік народження 



 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Голова Наглядової Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Згiдно Протоколу 

Наглядової ради № 06-2021 вiд 26.04.2021 р. Франца Фукса було обрано Заступником Голови 

Наглядової ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в 

Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA 

INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE), обiймав посаду Голови 

Наглядової Ради ПрАТ УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Займає посаду Члена 

Правлiння VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE(адреса 

Австрiя, м. Вiдень, Шоттенрiнг 30). 

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лiане Хiрнер 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Заступник Голови Наглядової 

Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було обрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займала керiвнi посади, в 

тому числi Члена Правлiння в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE) 

та посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп". 

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 



 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нельга Павло Олександрович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду Голови 

Правлiння ПАТ СК "УСГ", обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ СК "УСГ", ЄДРПОУ 

30859524, м. Київ, вул. Федорова, 32 а.  

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартiн Штенiцер 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в 

Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA 

INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Президентf 

Правлiння Spoldzielnia Vienna Insurance Group IT Polska (адреса Польща, м. Варшава). 



 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Павел Бiсек 

3. Рік народження 

 1948 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в 

Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA 

INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Радника 

Правлiння Vienna Insurance Group Polska SA (адреса Польща, м. Варшава). 

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартiн Панош 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було переобрано членом 

Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало 

згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх пяти рокiв займав керiвнi посади в 



Акцiонерному товариствi "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" 

(VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe). 

 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ян Богутин 

3. Рік народження 

 1939 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

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

 GPIHolding VIG, Заступник Голови Наглядової ради  

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було обрано Головою 

Ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за 

корисливi чи посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG 

GRUPPE).  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрей Пламадеала 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 "Donaris Vienna Insurance Group" SA, Член Правлiння, Фiнансовий директор  

7. Опис 

 Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було обрано Членом 

Ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за 

корисливi чи посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав керiвнi посади у  ICS "Raiffeisen Leasing" SRL та у  

VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 



 

Обiймає посаду Члена Правлiння, Фiнансового директора  "Donaris Vienna Insurance Group" SA. 

 

 

 

1. Посада 

 Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ладугiн Андрiй Вячеславович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПрАТ "Укрсиббанк", 09807750, Керiвник вiддiлу / центру аудиту бiзнес-дiяльностi 

7. Опис 

 Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади Начальника вiддiлу актуарних розрахункiв, 

Начальника Управлiння ревiзiй та контролю. 

 

Обiймає посаду Начальника Управлiння внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "УСГ", ЄДРПОУ 

30859524, м. Київ, вул. Федорова, 32 а. та Керiвника Служби внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК 

"Княжа Лайф Вiєнна iншуранс Груп", ЄДРПОУ 30434963, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 

 

 

 



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 

20.12.2018 90/1/2018 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000094916 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

15,2 8550278 129964225,6 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшньому i зовнiшньому ринках не здiйснюється. Iнших цiнних паперiв товариство не випускало. 

Лiстинг/делiстинг  акцiй Товариства на фондових бiржах не здiйснювався. 

 

Випуск здiйснено у звязку зi збiльшенням статутного капiталу. 

 

 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ВIГ Сервiсез Україна 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37816513 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 03038, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ IВАНА ФЕДОРОВА, будинок 32-А 

5. Опис 

 Наглядовою Радою Товариства  (Протокол № 11-2020 вiд 25.08.2020 р.) прийнятi 

наступнi рiшення: 

 

- Cтати спiвзасновником (учасником) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ 

СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА"; 

 

- Подати Заяву до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" з 

обгрунтуванням бажання включення до складу учасникiв; 

 

- Пiсля погодження Заяви Товариства на Загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" внести до статутного капiталу 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" 17 852 000,00 грн. 

(сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi гривень 00 копiйок) протягом строку 

визначеного Загальними зборами учасникiв. 

 

 

 

Частка ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" в статутi ТОВ "ВIГ Сервiсез Україна" склала 

23,1%. 

 

 

 

 

 



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 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

750 822 1 310 782 57,28 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"Чорноострiвс

ьке АТП" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 



даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

2 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 604 476 1 310 782 274,99 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ "ВЕЛЕС" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

3 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

178 500 1 310 782 13,62 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"Миколаїв-Ав

то" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 



22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

4 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

380 052 1 310 782 28,99 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"Хмельницькт

ранс" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 



5 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 403 112 1 310 782 107,04 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"Гал-Всесвiт" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

6 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

250 002 1 310 782 19,07 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"СУМИОБЛА

ВТОТРАНС" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 



 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

7 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 570 408 1 310 782 272,39 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТзОВ 

"Автосвiт" 

01.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

8 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

142 500 1 310 782 10,87 Страхування 

майна  

 

Контрагент 

ТзОВ 

"ТР-ТУР" 

04.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 



 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

9 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

612 522 1 310 782 46,73 Страхування 

майна  

 

Контрагент 

ТОВ "АТЛАС 

ГЛОБАЛ 

ЕНЕРДЖИ" 

25.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

10 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

745 824 1 310 782 56,9 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 



Контрагент 

ТОВ 

"Чорноострiвс

ьке АТП" 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

11 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 449 130 1 310 782 263,14 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ "ВЕЛЕС" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 



Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

12 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

510 000 1 310 782 38,91 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ПАТ 

"Чорноморськ

а транспортна 

компанiя" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

13 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

499 800 1 310 782 38,13 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ПАТ 

"Чорноморськ

а транспортна 

компанiя" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 



 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

14 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

365 670 1 310 782 27,9 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"ОДЕСПАСС

ЕРВIС" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

15 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 001 146 1 310 782 228,96 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em



 

Контрагент 

ТзОВ 

"Автосвiт" 

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

16 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

292 434 1 310 782 22,31 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"Хмельницькт

ранс" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 



Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

17 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

178 194 1 310 782 13,59 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ 

"СУМИОБЛА

ВТОТРАНС" 

01.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

18 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

136 265,0945

4 

1 310 782 10,4 Страхування 

майна 

 

Контрагент 

ТзОВ 

"Буковель" 

02.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 



 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

19 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

632 900 1 310 782 48,28 Добровiльне 

медичне 

страхування 

 

Контрагент 

ТОВ 

"ОККО-ДРАЙ

В" 

22.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

20 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

704 310 1 310 782 53,73 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

01.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 



ТОВ 

"Чорноострiвс

ьке АТП" 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

21 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 490 644 1 310 782 266,3 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ТОВ "ВЕЛЕС" 

01.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 



 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

22 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 224 000 1 310 782 93,38 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ПАТ 

"Чорноморськ

а транспортна 

компанiя" 

01.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

23 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

816 000 1 310 782 62,25 Страхування 

вiд нещасних 

випадкiв 

 

Контрагент 

ПАТ 

"Чорноморськ

а транспортна 

компанiя" 

01.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 



перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

24 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

23 253 298 1 310 782 1 774 Страхування 

вiдповiдально

стi 

 

Контрагент 

Представницт

во "Берiнгер 

Iнгельхайм 

РЦВ ГМБХ 

ЕНД КО КГ" 

07.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

25 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

325 850 1 310 782 24,86 Добровiльне 

медичне 

15.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os



страхвання 

 

Контрагент 

МIСЦЕВА 

ПРОФЕСIЙН

А СПIЛКА 

"ОБ'ЄДНАНН

Я 

ПРАЦIВНИКI

В ОСВIТИ" 

(МПС "ОПО") 

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

26 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

158 470 1 310 782 12,09 Добровiльне 

медичне 

страхвання 

 

Контрагент 

Iнтерпайп 

Нижньоднiпро

вський 

Трубопрокатн

ий Завод ПАТ 

30.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 



 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

27 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

335 790 1 310 782 25,62 Добровiльне 

медичне 

страхвання 

 

Контрагент 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

30.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

28 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

136 723,3396

1 

1 310 782 10,43 Договiр 

перестрахуван

ня 

21.10.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em



 

ТОВ "Дельта 

Вiлмар СНД" 

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

29 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

150 000 1 310 782 11,44 Договiр 

перестрахуван

ня 

 

Бiзнес Центр 

Фармацiя ТОВ 

18.11.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 



 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

30 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

182 454,2213

3 

1 310 782 13,92 Договiр 

перестрахуван

ня 

 

ПрАТ ВIРСЕН 

КОММЕРС 

ЛIМIТЕД 

06.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

31 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

156 280,92 1 310 782 11,92 Договiр 

перестрахуван

ня 

 

ТОВ'' IЗТ'' 

07.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 



правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

32 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

150 000 1 310 782 11,44 Договiр 

перестрахуван

ня 

 

Тов "Гуалапак 

Україна" 

14.12.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 





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

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

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

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

 

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

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

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

20.12.2018 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000094916 вiдповiдно до 

Статуту 

Переважне право акцiонера 

 

Акцiонер приватного акцiонерного 

товариства, який має намiр продати 

свої акцiї третiй особi, зобов'язаний 

письмово повiдомити про це решту 

акцiонерiв товариства iз зазначенням 

цiни та iнших умов продажу акцiй. 

Якщо акцiонери приватного 

акцiонерного товариства не 

скористаються переважним правом на 

придбання всiх акцiй, що 

пропонуються для продажу, протягом 

строку, встановленого законом або 

статутом товариства, акцiї можуть 

бути проданi третiй особi за цiною та 

на умовах, що повiдомленi 

акцiонерам товариства. 

постiйно 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Оскiльки страховий ринок України перебуває у фазi iнтенсивного розвитку, Товариство вбачає 

величезний потенцiал у подальшому розвитку добровiльних видiв страхування, зокрема, 

добровiльного медичного страхування, страхування майна (як юридичних, так i фiзичних осiб). 

Для цього Товариство нацiлене на розробку бiльш сучасних продуктiв з використанням 

найкращого досвiду компанiй Групи VIG по страхуванню малого та середнього бiзнесу, а також 

надання повноцiнних пакетiв страхових послуг для задоволення потреб фiзичних осiб у 

страхуваннi домашнього майна. При цьому, Товариство вважає, що дигiталiзацiя страхових 

послуг прискорить та зробить значно простiшим процес їх надання для всiх споживачiв, як  

добровiльних, так i  обов'язкових видiв страхування. 

 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" у своїй дiяльностi дотримується Принципiв 

корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд   22 липня 2014 року N 955 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14)  

 

Товариство використовує систему управлiння ризиками ("ризик-менеджмент"), яка включає 

низку рiзноманiтних заходiв органiзацiйно-фiнансового характеру, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю можливих збиткiв, якi може понести Товариство у зв'язку з настанням негативних 

подiй. 

 

Особливо важливих подiй у звiтному перiодi не вiдбулось. 

 

 

 


