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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    Музичко Олексiй Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20113829 

4. Місцезнаходження: 01133, -, бул. Лесi Українки, 9 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 281-61-50, (044) 281-61-50 

6. Адреса електронної пошти: office@universalna.com 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку ?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 www.universalna.com 27.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі  

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 господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента - не заповнюється, оскiльки 

не є обов'язковою для звiтування у 4-му кварталi. 

 - Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї не 

випускались у звiтному перiодi;  

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не випускались;  

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не випускались. 

 - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участi в 

створеннi юридичних осiб.  

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

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

таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - таких 

обмежень немає. 

 - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - Товариство не є емiтентом 

боргових цiнних паперiв.  

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

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

будiвництва) - iнформацiя вiдсутня, у звiтному перiодi випуск цiльових облiгацiй емiтентом не 

здiйснювався.  

- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi - не заповнювалась, оскiльки не є обов'язковою для звiтування у 4-му кварталi. 

 - Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою)  - не заповнюється, оскiльки не є обов'язковою для звiтування у 4-му 

кварталi. 

- Твердження щодо промiжної iнформацiї - не заповнюється, оскiльки не є обов'язковою для 

звiтування у 4-му кварталi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 23.12.1994 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 192700000 

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) 

 222 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 66.03.0 - Iншi послуги у сферi страхування 

9. Органи управління підприємства 

 Правлiння, Наглядова рада та Загальнi збори акцiонерiв 

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 

ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ" 

01133, Україна, м.Київ, бул. Лесi 

Українки, 9 
43163736 

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 <Райффайзен Банк Аваль>, МФО 380805 

2) IBAN 

 UA503808050000000000265012169 

3) поточний рахунок 

 UA503808050000000000265012169 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ <Райффайзен Банк Аваль>, МФО 380805 

5) IBAN 

 UA513808050000000000265092273 

6) поточний рахунок 

 UA513808050000000000265092273 

 

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 

Cтрахування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

Серiя АГ 

№569719 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

 

Страхування вантажiв та 

багажу(вантажобагажу) 

Серiя АГ 

№569706 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

Серiя АГ 

№569730 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Cтрахування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АГ 

№569725 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Cтрахування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту 

Серiя АГ 

№569718 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

Серiя АГ 

№569710 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

Серiя АГ 

№569712 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

Серiя АГ 

№569722 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування залiзничного 

транспорту 

Серiя АГ 

№569715 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АГ 

№569709 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

Серiя АГ 

№569711 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АГ 

№569708 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування повiтряного 

транспорту 

Серiя АГ 

№569726 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

Серiя АГ 

№569723 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

Серiя АГ 

№569717 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування медичних витрат Серiя АГ 

№569721 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

Серiя АГ 

№569720 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування судових витрат Серiя АГ 

№569728 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

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) 

Серiя АГ 

№569727 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

Серiя АГ 

№569724 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 



Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

Серiя АГ 

№569713 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути задiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

Серiя АГ 

№569732 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

Серiя АГ 

№569714 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 

чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї 

зброї 

Серiя АГ 

№569716 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цив-ї вiдповi-стi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду,яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної 

небезпеки,включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти,госп. дiя-сть на яких 

може призвести до аварiй екол-

го характеру 

Серiя АГ 

№569731 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування тварин на випадок 

загибелi, знищення, вимушеного 

забою, вiд хвороб, стихiйних 

лих та нещасних випадкiв у 

випадках та згiдно з перелiком 

тварин, встановлених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України 

Серiя АГ 

№569729 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї 

Серiя АГ 

№569705 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

Серiя АВ 

№594195 

27.12.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

Серiя АЕ 

№293880 

17.06.2014 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

б/н (в 

електронному 

11.01.2018 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

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 

б/н (в 

електронному 

11.01.2018 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування майнових ризикiв 

при промисловiй розробцi 

родовищ нафти i газу у 

випадках, передбачених 

Законом України "Про нафту i 

газ" 

б/н (в 

електронному 

11.01.2019 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Музичко Олексiй Васильович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища, Правознавство, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 Страхова компанiя "Кредо-Класiк", 20033533, Перший заступник Голови Правлiння, 

Голова Правлiння 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

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

 

1. Посада 

 Заступник Голови правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Палайда Руслана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища, Економiст - математик, Львiвський державний унiверситет 



5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Страхова компанiя "Кредо-Класiк", 20033533, заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

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

 

1. Посада 

 фiнансовий директор, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кваша Юрiй Сергiйович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Уманська сiльськогосподарська академiя, 1997, спецiлаьнiсть облiк та аудит 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ПРАТ "Страхова компанiя "Унiка", 20033533, Головний бухгалтер  

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

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

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Галицька Наталiя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. Фiнанси та кредит. Страховий менеджмент. 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ПРАТ "СК "Унiверсальна", 20113829, заступник Головного бухгалтера  

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клотьєр Жан 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Лавальський унiверситет, 1986, ступiнь бакалавра в актуарнiй справi 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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



 Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, н/д, Вiце-президент 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Вiллєм Вiнаєндтс 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 French School in Beirut, Jakarta, Brussels and Paris, Bachelor Maths &Physics 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 SUPRA Health Insurance, н/д, Вiце-Президент 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кузнецова Ксенiя 

3. Рік народження 

 1986 

4. Освіта 

 Лондонська бiзнес-школа, 2011, Менеджмент, Магiстр з менеджменту з вiдзнакою; 

Iмперiал коледж Лондон, 2008, Математика, Магiстр з математики з навчанням один рiк у 

Францiї 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Європейський банк реконструкцiї та розвитку, н/д, Старший банкiр 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чакварi Петер 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Факультет мiжнародного менеджменту та бiзнесу Будапештської школи бiзнесу, рiк 

закiнчення: 1999, спецiальнiсть: Мiжнародна торгiвля, квалiфiкацiя: економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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



 Колоннейд Iншуренс ЕсА. - Люксембург, н/д, Генральний директор 

7. Опис 

 Змiни у персональному складi - протягом звiтного перiоду змiни не вiдбувалися. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 



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 

17.06.2015 52/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0201011105 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 19270000

0 

192700000 100 

Опис 

Акцiї не включенi до бiржового реєстру фондової бiржi. Випуск акцiй здiйснювався Товариством з метою залучення додаткових коштiв для 

збiльшення статутного фонду. Рiшення про додаткову емiсiю у звiтному роцi не приймалося. Власниками акцiй можуть бути юридичнi та фiзичнi 

особи, резиденти та нерезиденти України. Оббiг акцiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi акцiї виникає з 

моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника та пiдтверджується випискою з цього рахунку. 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

21.11.2019 Семергей Андрiй Вiкторович 0672232103, ASemergej@universalna.com 

Опис 

Досвiд роботи: 2003-2009 рр. - юрисконсульт (ССI Україна Лiмiтед ДП 

Австралiйської холдингової компанiї "ССI Холдiнгс Лтд), юрисконсульт, начальник 

юридичного вiддiлу (ТОВ "ЮК "Соломон-груп"), начальник юридичного вiддiлу 

(ЗАТ "Девелоперська компанiя МС-Iнвест"), директор (ТОВ "Юртеко"). З 

23.02.2009р.- в ПРАТ "СК "Унiверсальна", з 03.01.2017 року i по цей час - на посадi 

заступника голови правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Пiдстава припинення повноважень попереднього корпоративного 

секретаря - рiшення Наглядової ради. 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Опис важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду - 4-го кварталу 2021 року, що 

закiнчився 31 грудня 2021 року. У 4-му кварталi 2021 року Товариство не здiйснювало будь-яких 

заходiв, що мали суттєвий вплив на його фiнансове становище. Зокрема, не вiдбувалося: 

об'єднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного 

придбання активiв, прийняття судових рiшень Товариства. Опис основних ризикiв та 

невизначеностей: Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та здiйснює управлiння суттєвими 

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

середовище, з урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй, що можуть мати негативний 

вплив на дiяльнiсть Товариства. Основними ризиками, якi притаманнi дiяльностi небанкiвських 

установ, є кредитний, ринковий, операцiйний, репутацiйний. стратегiчний, комплаенс ризики та 

ризик лiквiдностi. Процес управлiння ризиками Товариства побудований на основi моделi лiнiй 

захисту та забезпечує участь в ньому всiх працiвникiв Товариства. Товариство придiляє значну 

увагу якостi внутрiшнiх процесiв та iншим факторам, якi можуть вплинути на рiвень операцiйного 

ризику установи. З метою мiнiмiзацiї даного ризику здiйснюється, як превентивний аналiз та 

усунення можливих джерел операцiйного та iнформацiйного ризикiв, так i розробка планiв 

заходiв для недопущення їх. Товариство на постiйнiй основi пiдтримує рiвень власного капiталу, 

достатнiй для покриття ризикiв, в тому числi з урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та 

подiй . 
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