
На виконання ст. 12 
1 
ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» та пункту 2 розділу II Положення про розкриття фінансовими установами інформації в 

загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-

сторінках) фінансових установ, затвердженої Розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 19 квітня 2016 року N 825 

ПрАТ «СК «Страховий капітал України» розкриває наступну інформацію  

1. Код території за КОАТУУ  8036100000 

2. Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа 

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні) 

здійснення добровільного страхування так 

здійснення обов'язкового страхування так 

 

3. Відомості про склад Наглядової ради ПрАТ «СК «Страховий капітал України» 

Голова Наглядової Ради Пухляк Олена Анатолiївна 

Член Наглядової Ради Матiюк Людмила Анатолiївна 

4. Відомості про склад виконавчого органу ПрАТ «СК «Страховий капітал України» 

Голова Правління Супрун Андрiй Володимирович 

Перший заступник Голови Правлiння Плотнiкова Ганна Федорiвна 

5. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) ПрАТ «СК «Страховий капітал України» 

(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу) 

 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника, 

або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Код за ЄДРПОУ* 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

або реєстраційний 

номер облікової картки 

платника податків** 

фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Місцезнаходження 

юридичних осіб – 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб 

- учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Частка 

учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника в 

статутному 

капіталі 

заявника, % 

1 Юридичні особи - - - 

1.1 

Компанія «ЕСМАНІЯ 

ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД» (ESMANIA 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

НЕ 342228, 

зареєстровано 

Реєстратором Компаній, 

Кіпр 

Васіліка, буд. 1, Кіпр, 

Нікосія, Далі, 2540 
89,78 

2 Фізичні особи - - - 

 
Усього: 1 

 

 

  

 

6. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) 

(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу ПрАТ «СК «Страховий капітал України») 



 

№ 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи або 

П.І.Б. 

фізичної 

особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)* 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Символ 

юридичної 

особи, яка 

контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером)** 

Місцезнаходження 

юридичної особи, 

яка контролюється 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

юридичної 

особи, яка 

контролюєт

ься 

учасником 

(засновнико

м, 

акціонером)

, % 

- - - - - - - 

 

 

7. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними 

особами – учасниками (засновниками, акціонерами) ПрАТ «СК «Страховий капітал України» 

(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу) 

 

№ 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків* 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, 

ім’я, по батькові 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи або 

паспортні дані 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі 

учасника 

(засновника, 

акціонера), % 

1 

Компанія 

«ЕСМАНІЯ 

ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД» 

(ESMANIA 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

2717220651 
Янковський Ігор 

Миколайович 

паспорт серії СН № 

605452, виданий 

Радянським РУ ГУ 

МВС України в м. 

Києві 30 жовтня 1997 

року 

100 

 

8. Відокремлені підрозділи відсутні. 

9. Відомості про ліцензії, видані ПрАТ «СК «Страховий капітал України» 

1) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ серії АГ № 569599. Номер і дата прийняття рішення про 

видачу ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата 

видачі 01.03.2011р. 

2) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серії АГ № 569601. Номер і 



дата прийняття рішення про видачу ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 

20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

3) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних 

випадків серії АГ № 569605. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії №567-пл від 

01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

4) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування страхування 

медичних витрат серії АГ № 569603. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії №567-

пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

5) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування 

(безперервне страхування здоров’я) серії АГ № 569602. Номер і дата прийняття рішення про 

видачу ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата 

видачі 01.03.2011р. 

6) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) серії АГ № 569606. Номер і дата 

прийняття рішення про видачу ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. 

безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

7)  Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного) серії АГ № 569604. Номер і дата прийняття рішення про видачу 

ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 

01.03.2011р. 

8) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових 

ризиків – Ліцензія серії АГ № 569607. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

№567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

9) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів  (у тому 

числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) серії АГ № 569600. Номер і дата 

прийняття рішення про видачу ліцензії №567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. 

безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

10) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та 

багажу (вантажобагажу) серії АГ № 569598. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

№567-пл від 01.03.2011р. Строк дії ліцензії з 20.12.2005р. безстрокова. Дата видачі 01.03.2011р. 

11) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) серії АЕ № 190505. 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії №101 від 15.01.2013р. Строк дії ліцензії з 

15.01.2013р. безстрокова. Дата видачі 25.01.2013р. 

12) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування залізничного 

транспорту серії АЕ № 190506. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії №101 від 

15.01.2013р. Строк дії ліцензії з 15.01.2013р. безстрокова. Дата видачі 25.01.2013р. 

13) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації серії АЕ № 190504. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії №100 

від 15.01.2013р. Строк дії ліцензії з 15.01.2013р. безстрокова. Дата видачі 25.01.2013р. 

14) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування відповідальності 

суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів серії АЕ № 190503. Номер і дата прийняття рішення про 

видачу ліцензії №100 від 15.01.2013р. Строк дії ліцензії з 15.01.2013р. безстрокова. Дата видачі 

25.01.2013р. 

15) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), 

б/н. Номер і дата прийняття рішення №594 від 22.03.2016р. 

16) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров`я на 

випадок хвороби, б/н. Номер і дата прийняття рішення №594 від 22.03.2016р. 

17) Ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування 

сільськогосподарської продукції, б/н. Номер і дата прийняття рішення №594 від 22.03.2016р. 

 

12. Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 

«Страховий капітал України» за 2015 рік 

 

    



1 Мета провадження 

діяльності 

фінансової 

установи: 

  

 

 

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності 

для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації 

добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій 

Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також надання послуг по 

забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян 

та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним 

законодавством  

2 Дотримання/недотр

имання      

принципів      чи     

кодексу  

корпоративного 

управління 

(з посиланням на 

джерело  

розміщення  їх 

тексту), відхилення 

та причини такого 

відхилення 

протягом року:  

Дотримання принципів корпоративного управління в товаристві 

забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, 

установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію 

та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється 

відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні 

товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

іншого законодавства, Статуту ПрАТ «СК «Страховий капітал України», 

рішень Загальних зборів товариства, розпоряджень і наказів Наглядової 

ради та Голови Правління. 

3 Власники   істотної   

участі   (в  тому  

числі  особи, що 

здійснюють 

контроль за  

фінансовою  

установою),  їх  

відповідність 

встановленим 

законодавством 

вимогам та зміна їх 

складу за рік:  

 

Протягом 2015 року склад власників  істотної участі змінювався та на дату 

подання даного Звіту є наступним: 

1. ESMANIA INVESTMENTS LIMITED, номер реєстрації HE 342228; 

місцезнаходження – Васіліка, буд. 1, Кіпр, Нікосія, Далі, 2540, - істотний 

власник, що прямо володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 89,78%.  

2. Громадянин України Янковський Ігор Миколайович, дата народження  

24 травня 1974 року, паспорт серії СН №605452, виданий 30.10.1997 

Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер 

2717220651, адреса реєстрації: Україна, м. Київ,  пр. Перемоги, б. 27, кв. 

123, - опосередкований власник, що опосередковано володіє часткою в 

статутному капіталі у розмірі 89,78%, та прямий власник, що прямо володіє 

часткою в статутному капіталі у розмірі 0,25%.     

Особами, що здійснюють контроль за  фінансовою  установою, є наступні: 

1. Громадянин України Янковський Ігор Миколайович, дата народження  

24 травня 1974 року, паспорт серії СН №605452, виданий 30.10.1997 

Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер 

2717220651, адреса реєстрації: Україна, м. Київ,  пр. Перемоги, б. 27, кв. 

123. Здійснює контроль за фінансовою установою на 90,03%. 

4 Склад наглядової 

ради фінансової 

установи та його 

зміна за рік, у тому 

числі утворені нею 

комітети: 

Склад Наглядової ради: 

- Голова Наглядової ради Пухляк Олена Анатоліївна; 

- Член Наглядової ради Матіюк Людмила Анатоліївна. 

У 2015 р. змін у складі Наглядової ради не було.  

Комітети в 2015 р. утворені не були. 

5 Склад виконавчого 

органу фінансової 

установи та його 

зміна за рік: 

  

Виконавчим органом управління Товариства, що здійснює управління його 

поточною діяльністю, є Правління.  

Склад Правління: 

- Голова Правління Супрун Андрій Володимирович; 

- Перший заступник Голови Правління  Плотнікова Ганна Федорівна. 

У 2015 р. відбулася зміна складу Правління. 11.12.2015 р. було звільнено з 

посади Голови Правління Сороченка Мирослава Володимировича та 

14.12.2015 р. призначено Головою Правління Супруна Андрія 

Володимировича.    

6 Факти  порушення  

членами  наглядової  

ради та виконавчого  

органу фінансової  

установи  

внутрішніх  правил,  

що  призвело  до 

заподіяння  шкоди  

фінансовій  установі  

Членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «СК «Страховий 

капітал України»  не було допущено порушення вимог внутрішніх правил, 

що призвели до заподіяння шкоди товариству або споживачам фінансових 

послуг. 



або споживачам 

фінансових послуг 

7 Заходи  впливу,   

застосовані   

протягом   року   

органами державної 

влади до фінансової 

установи,  в тому 

числі до членів її 

наглядової ради та 

виконавчого органу 

Протягом 2015р. органами державної влади заходи впливу до  членів 

Наглядової ради, Правління та в цілому до фінансової установи не 

застосовувались.  

 

8 Розмір  винагороди  

за  рік  членів  

наглядової  ради   та  

виконавчого органу 

фінансової установи: 

Винагорода за 2015  рік  членам Наглядової ради не передбачена.  

Розмір винагороди за 2015 рік членам Правління Товариства склав 263,5 

тис. грн., який передбачено штатним розкладом Товариства. 

9 Значні   фактори   

ризику,   що   

впливали  на  

діяльність  

фінансової установи 

протягом року:  

Протягом 2015 р. основними факторами ризику, що негативно впливали на 

діяльність Товариства, були: світова економічна рецесія, політична 

нестабільність в державі, різке знецінення гривні та підвищення темпів 

інфляції. 

10 Наявність  у  

фінансової  установи   

системи   управління 

ризиками та її 

ключові 

характеристики: 

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №295 від 04.02.2014 р., у 

2014 році Товариство запровадило ефективну систему управління 

ризиками. 

Було призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків, 

розроблено та затверджено Наглядовою радою Стратегію управління 

ризиками, проведено стрес-тестування. 

Було розроблено та запроваджено модулі розрахунку для ризиків, що 

впливають на діяльність Товариства.  

Правлінням Товариства постійно забезпечувалась практична реалізація 

основних моментів системи управління ризиками. 

11 Результати 

функціонування    

протягом   року   

системи  

внутрішнього  

аудиту  (контролю),  

а  також  дані,   

зазначені   в 

примітках  до  

фінансової  та  

консолідованої 

фінансової звітності  

відповідно до 

положень 

(стандартів) 

бухгалтерського 

обліку: 

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №1772 від 05.06.2014 р., у 

2015 році Товариство забезпечувало ефективну організацію та проведення 

внутрішнього аудиту. 

Служба внутрішнього аудиту Товариства протягом 2015 року надавала 

рекомендації щодо покращення системи управління фінансовою 

установою, здійснювала моніторинг  впровадження структурними 

підрозділами прийнятих рекомендацій, виявляло сфери потенційних 

збитків для Товариства. 

Служба внутрішнього аудиту своєчасно надала звіт Наглядовій раді 

Товариства за результатами внутрішнього аудиту та повідомила про 

виявлені під час його проведення недоліки та ризики. 

12 Факти відчуження  

протягом  року 

активів  в  обсязі,  

що  

перевищує 

встановлений у 

статуті фінансової 

установи розмір : 

 

Протягом 2015 року Товариством були здійснені значні правочини згідно 

рішень Наглядової Ради, а саме : 

Продаж цінних паперів – акцій ПАТ «ЕКОКЛІН» на суму  1278,9  тис. грн  

(Протокол засідання Наглядової Ради № 5 від 21.12.2015р.) ;    

Надання безповоротної фінансової допомоги на здійснення благодійної 

діяльності  ВБФ Ігоря Янковського « Ініціатива заради майбутнього»  на 

суму 1760,0 тис. грн.(Протокол засідання Наглядової Ради № 6 від 
22.12.2015р.). 

13 Результати  оцінки  

активів  у  разі  їх  

купівлі-продажу  

протягом року  в  

Відсутні. 

 



обсязі,  що  

перевищує  

встановлений  у  

статуті фінансової 

установи розмір:  

14 Операції  з  

пов'язаними  

особами,  в  тому 

числі в межах  

однієї промислово-

фінансової групи чи 

іншого об'єднання, 

проведені протягом 

року:  

Протягом 2015 р. основними пов‘язаними особами  Товариства, з якими 

здійснювались фінансово-господарські  операції були 

 

 ФІЗИЧНІ ОСОБИ: громадяни України  

 

 Голова Правління Сороченко Мирослав Володимирович.; 

 Член сім‘ї Голови Правління Сороченко Володимир Іванович, 

 Член сім‘ї Голови Правління Сороченко Валентина Григорівна , 

 Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Фарафонов Станіслав 

Сергійович; 

 Власник істотної участі в Янковський Ігор Миколайович, 

 Дружина власника істотної участі в капіталі Сухіна Світлана 

Олександрівна;  

Член сім‘ї власника істотної участі Сухін Олександр Григорович. 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ : 

 
НАЗВА 

ОСОБИ 

ОСНОВНИ

Й ВИД 

ДІЯЛЬНОС

ТІ ЗГІДНО 

ЄГР 

КРАЇНА 

РЕЄСТРА

ЦІЇ 

МАТЕРИНСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

КІНЦЕВИ

Й БЕНЕФІ 

ЦІАР 

ТОВ 

"ДАЙМОНД 

СФІР ГРУП" 

Код КВЕД 

69.10 

Діяльність у 

сфері права 

(основний); 

Україна КСЕНТАК ЛТД, 

КОМПАНІЯ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ 

"НЕРЕЙІНТЕР-

ТРАНС" 

Код КВЕД 

52.22 

Допоміжне 

обслуговува

ння водного 

транспорту 

(основний); 

Україна ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "НЕРЕЙ ТРАНС 

ГРУП" 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ 

"ПТАХОФАБР

ИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Код КВЕД 

01.47 

Розведення 

свійської 

птиці 

(основний); 

Україна КОМПАНІЯ 

"ЛОПАКС СЕРВІСЕЗ 

ЛТД" 

     Янковсь-

кий І.М. 

АТ 

"НІКСТРОМ" 

Код КВЕД 

08.12 

Добування 

піску, 

гравію, глин 

і каоліну 

(основний); 

Україна АКЦІОНЕРИ 

ФІЗИЧНІ ТА 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 

ЗГІДНО З 

РЕЄСТРОМ 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ "АГРО – 

РЕГІОН" 

Код КВЕД 

01.11 

Вирощуванн

я зернових 

культур 

(крім рису), 

бобових 

культур і 

насіння 

олійних 

культур 

(основний); 

Україна ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю 

"АГРОБІЗНЕСКОНС

АЛТИНГ" 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ "СП 

"АГРО-КА 

ПОЛТАВА" 

Код КВЕД 

01.11 

Вирощуванн

я зернових 

культур 

(крім рису), 

бобових 

Україна СІОДІА 

ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД, 

КОМПАНІЯ 

Янковсь-

кий І.М. 



культур і 

насіння 

олійних 

культур 

(основний); 

ТОВ "КАМІА 

СЕК'ЮРІТІ 

СЕРВІС" 

Код КВЕД 

74.90 Інша 

професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність, н. 

в. і. у. 

(основний) 

Україна КОМПАНІЯ 

"ТРІМАКС 

СЕРВІСЕЗ ЛТД" 

 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ "ГЛОБАЛ 

МЮЗІК 

ЕНТЕРТЕЙНМ

ЕНТ" 

Код КВЕД 

46.43 Оптова 

торгівля 

побутовими 

електротовар

ами й 

електронною 

апаратурою 

побутового 

призначення 

для 

приймання, 

записування, 

відтворюван

ня звуку й 

зображення 

(основний); 

Україна КОМПАНІЯ 

"САКРАЛІА 

ХОЛДІНГС 

ЛІМІТЕД" 

Янковсь-

кий І.М. 

ТОВ 

"ДАЙМОНД 

ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ" 

Код КВЕД 

64.99 

Надання 

інших 

фінансових 

послуг (крім 

страхування 

та 

пенсійного 

забезпечення

), н. в. і. у. 

(основний); 

Україна ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю 

"ТЕКНОІНВЕСТМЕН

Т" 

Янковсь-

кий І.М. 

ВБФ ІГОРЯ    

ЯНКОВСЬКО-

ГО 

"ІНІЦІАТИВА 

ЗАРАДИ 

МАЙБУТНЬОГ

О" 

Код КВЕД 

88.99 

Надання 

іншої 

соціальної 

допомоги 

без 

забезпечення 

проживання, 

н. в. і. у. 

(основний) 

Україна Янковський Ігор 

Миколайович 

Сухіна Світлана 

Олександрівна 

Янковсь-

кий І.М. 

 

Пов‘язаним особам в 2015 роціТовариством були надані наступні послуги : 

 
НАЗВА ОСОБИ НАЗВА послуг, наданих 

ПОВ‘ЯЗАНИМ ОСОБАМ 

ЗАГАЛЬНА 

СУМА, тис. 

грн 

ТОВ 

"НЕРЕЙІНТЕР-

ТРАНС" 

Страхування наземного транспорту 18,4 

ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Страхування наземного транспорту, 

страхування майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ, страхування інших 

видів майна 

674,3 

ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Продаж цінних паперів 1278,9 

АТ "НІКСТРОМ" Страхування наземного траспорту, 

страхування майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ, страхування інших 

видів майна 

109,6 

ТОВ "АГРО – Страхування наземного траспорту, 326,7 



РЕГІОН" страхування майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ, страхування інших 

видів майна 

ТОВ "СП "АГРО-КА 

ПОЛТАВА" 

Страхування наземного траспорту, 

страхування майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ, страхування інших 

видів майна 

481,2 

ТОВ "КАМІА 

СЕК'ЮРІТІ 

СЕРВІС" 

Страхування наземного траспорту 238,6 

ТОВ "ГЛОБАЛ 

МЮЗІК 

ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" 

Страхування майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ, страхування інших 

видів майна, страхування цивільної 

відповідальності перед 3-ми особами 

62,9 

ВБФ ІГОРЯ 

ЯНКОВСЬКОГО 

"ІНІЦІАТИВА 

ЗАРАДИ 

МАЙБУТНЬОГО" 

надання безповоротної фінансової 

допомоги на здійснення благодійної 

діяльності 

1760,0 

Сороченко 

Мирослав 

Володимирович 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного); страхування від 

нещасного випадку.; 

 

15,8 

Сороченко 

Валентина 

Григорівна 

страхування  майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ; страхування інших 

видів майна; страхування цивільної 

відповідальності перед 3-ми особами; 

страхування від нещасного випадку 

 

2,2 

Сороченко 

Володимир 

Іванович 

страхування  майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ; страхування інших 

видів майна; страхування цивільної 

відповідальності перед 3-ми особами; 

страхування від нещасного випадку 

 

2,5 

Фарафонов 

Станіслав 

Сергійович 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного); 

2,6 

Сухін Олександр 

Григорович 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного); 

37,9 

Янковський Ігор 

Миколайович 

страхування  майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ; страхування інших 

видів майна; страхування цивільної 

відповідальності перед 3-ми особами; 

 

23,6 

Сухіна Світлана 

Олександрівна 

страхування  майна від вогневих ризиків 

та стихійних явищ; страхування інших 

видів майна; страхування цивільної 

відповідальності перед 3-ми особами; 

 

101,8 

 

Від пов‘язаних осіб Товариством були одержані наступні послуги та 

здіснено інші операції : 

НАЗВА ОСОБИ НАЗВА ОПЕРАЦІЙ 

З ПОВ‘ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 

ЗАГАЛЬНА 

СУМА, тис. 

грн 

ТОВ "ДАЙМОНД 

СФІР ГРУП" 

Купівля оргтехніки для офісу 1,3 

ТОВ "ДАЙМОНД 

ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ" 

Депозитарні послуги, 

консалтингові послуги 

87,1 

ТОВ 

"НЕРЕЙІНТЕР-

ТРАНС" 

Виплата страхового відшкодування 

по договору страхування 

наземного транспорту 

19,98 

ТОВ "АГРО – 

РЕГІОН" 

Виплата страхового відшкодувань 

за договором страхування майна 

від вогневих ризиків та стихійних 

явищ 

55,03 



ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Виплата страхових відшкодувань 

за договорами страхування майна, 

від вогневих ризиків та стихійних 

явищ, страхування наземного 

транспорту 

98,9 

Сухіна Світлана 

Олександрівна 

Виплата страхового відшкодування 

по договору страхування майна 

38,7 

 

 Всі розрахунки з пов’язаними особами проводились  на загальних 

підставах згідно чинного законодавства.  

15 Використані 

рекомендації 

органів, які 

здійснюють 

державне 

регулювання ринків 

фінансових послуг, 

щодо аудиторського 

висновку:  

При складанні аудиторського висновку використано Методичні 

рекомендації, затверджені Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України № 5204 від 27.12.2005 

16  Інформація про 

зовнішнього 

аудитора наглядової 

ради фінансової 

установи,  

призначеного 

протягом року : 

 

повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма 

«Олександр і К» 

код ЄДРПОУ – 30525809; 

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру 

суб’єктів аудиторської діяльності № 2150 від 30.03.2001 р., строком дії 

до 27.01.2016 р.; 

Свідоцтво про відповідність системи  контролю якості № 0314 від 

20.12.2012; 

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ –  № 0021 від 28.05.2013, строком дії до 27.01.2016 

р. 

місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: 

(050) 351-33-59. 

Аудит виконали:  

аудитор Пальніков Олександр Володимирович: сертифікат аудитора А 

№ 003742 від 24.04.1999 р.,  строком дії до 23.04.2018 р. 

аудитор  Іваненюк Ніна Станіславівна: сертифікат аудитора А № 

004861 від 28.09.2001 р., строком дії до 28.09.2015 р. 

17 Діяльність 

зовнішнього 

аудитора, зокрема:  

      загальний стаж 

аудиторської 

діяльності; 

      кількість років,  

протягом  яких  

надає  аудиторські  

послуги; 

     перелік інших  

аудиторських  

послуг,  що   

надавалися   такій  

фінансовій установі 

протягом року; 

       випадки 

виникнення   

конфлікту   

інтересів  та/або  

суміщення 

виконання функцій 

внутрішнього 

аудитора ; 

   ротація аудиторів 

 

 

15 років 

 

4 років 

 

 

 

Не надавалися 

 

 

Відсутні 

 

2010-2013 роки: Приватна аудиторська фірма «Олександр і К», аудитор 

Пальніков О.В. 

2014 рік: ТОВ Аудиторська фірма «Оригінал», аудитор Коваленко О.А. 

2015 рік : Приватна аудиторська фірма «Олександр і К», аудитор Пальніков 

О.В. 

 

Стягнень, застосованих   до   аудитора  Аудиторською  палатою України 
протягом року,  та факти подання  недостовірної  звітності фінансової   

установи,  що  підтверджена  аудиторським  висновком, виявлені 
органами,  які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових 

послуг  не виявлено. 

 



у  фінансовій  

установі  протягом  

останніх п'яти 

років;  

    стягнення, 

застосовані   до   

аудитора  

Аудиторською  

палатою України 

протягом року,  та 

факти подання  

недостовірної  

звітності фінансової   

установи,  що  

підтверджена  

аудиторським  

висновком, виявлені 

органами,  які  

здійснюють  

державне  

регулювання  ринків  

фінансових послуг  

18      Захист  

фінансовою  

установою  прав 

споживачів 

фінансових послуг, 

зокрема:  

    наявність 

механізму розгляду 

скарг:  

     прізвище, ім'я та 

по батькові 

працівника 

фінансової установи,  

уповноваженого 

розглядати скарги: 

     стан розгляду   

фінансовою   

установою  

протягом  року  скарг 

стосовно надання 

фінансових послуг 

(характер,  кількість 

скарг, що  

надійшли, та 

кількість 

задоволених скарг):  

    наявність позовів  

до суду стосовно 

надання фінансових 

послуг фінансовою 

установою та 

результати їх 

розгляду;  

 

 

 

Прийом громадян з питань щодо захисту прав споживачів проводиться за 

місцем знаходження компанії протягом всього робочого часу компанії. 

 

Голова Правління Сороченко М.В. 

Голова Правління Супрун А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2015 р. до ПрАТ «СК «Страховий капітал України» скарги не 

надходили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позови до суду стосовно надання фінансових послуг відсутні. 

19 Корпоративне 

управління у  

фінансовій  установі,  

подання  

якої  передбачено  

законами  з  питань  

регулювання 

Відповідно до чинного законодавства України щодо захисту прав 

споживачів в ПрАТ «СК «Страховий капітал України»   здійснюється 

прийом громадян протягом всього робочого часу компанії. Прийом 
громадян з питань надання фінансових послуг проводиться за місцем 

знаходження компанії,  в момент  їх звернення Першим заступником 

Голови Правління, Головою Правління, а в їх відсутність – іншими членами 

правління. В ПрАТ «СК «Страховий капітал України»  ведеться книга 



окремих ринків 

фінансових послуг  

та/або  прийнятими  

згідно  з  такими  

законами 

нормативно-

правовими   актами  

органів,  які  

здійснюють  

державне  

регулювання ринків 

фінансових послуг:  

прийому скарг та пропозицій, яка розміщена в прийомній, на видному місці 

поряд зі зразками діючих ліцензій на страхування. Протягом 2015 р. до 

ПрАТ «СК «Страховий капітал України» скарги не надходили. Позови до 

суду стосовно надання фінансових послуг відсутні. 

 


