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27 ,01,2022

(дата реестрацii eMiTeHToM електронного документа)

Ns 27_01/1

(вихiдний реестрацiйний ноп/ер електронного документа)

Пiдтверджую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформацii, що розкрита вiдповiдно До вимог Положення

про розкриття iнформацiТ емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних

паперiв та фондового ринку вiд 03..цQщщL?013 року Ns 2В26, зареострованого в MiHicTepcTBi юстицiТУкраiни

24 грудня 2013 року за Ns 21

Голова П Бажутiна Тетяна tещедцЕ!q_
(посада) (прiзвище та iнiцiали керiвника або уповноваженоТ особи

eMiTeHTa)

цiя eMiTeHTa цiнних паперiв
за 4 квартал 2021 року

1.3агальнi вiдомостi

1. Повне найменування eMiTeHTa: ПРИВАТНЕ АкцlонЕрнЕ товАриство стрАховА компАнlя
,ЕнЕргорЕзЕрв"

2. Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство

3. lдентифiкацiйний код юридичноj особи: 22Ыа777 
'4. Мiсцезнаходження:04070, Киiв, вул. Братська,4, кв.1

5. Мiжмiський код, телефон та факс: (044)425-05-13, (044) 425-35-87

6. Адреса електронноi пошти : rеzеrч@епеrgоrеzеrv,соm

7, Найменування, iдентифiкацiйний код юридичнот особи, кратна реестрацiт юридичнот особи та номер

свiдоцтва про включення до Реостру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому

ринку, особи, яка здiйснюо оприлюднення регульованоi iнформацiТ вiд iMeHi учасника фондового ринку (у разi

здiйснення оприлюднення): flержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку

УкраIни", 21 67 6262, УкраТна, D R/0000'1 /АРА

8. ilайменування, iдентифiкацiйний код юридичнот особи, кратна реестрацii юридичнот особи та номер

свiдоцтва про включення до Реостру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому

ринку, особи, яка здiйснЮо поданнЯ звiтностi таiабО адмiнiстраТивниХ даних до.НацiональноТ KoMiciT з цiнних

паперiВ та фондовОго ринкУ (у разi, якщо eMiTeHT не пода0 lнформацiЮ до Нацiональноi KoMicii з цiнних

паперiв та фондового ринку безпосередньо): !ержавна установа "Агентство 3 ро3витку iнфраструктури

фо ндо во го р и н ку YKpai ни", 21 67 6262, YKpaiHa, D R/00002/ARM

ll, Данi про дату та мiсце оприлюднення промiжноТ iнформацiТ

Промiжну iнформацiю розплiщено на

власному веб-сайтi учасника фондового

ринку httр://епеrqоrеzеrч.соm/fiпапсiаl_iпdiсаtоrs/ 27,01,2022

(URL-адреса сторiнки) (дата)

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

1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість  
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом 
17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 
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
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(аудиторською фірмою) 
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації  
26. Примітки: 
- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;  - 
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не 
випускались;  - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів 
не випускались;  - інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що у емітента 
корпоративний секретар відсутній;  - інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що 
значні правочини не укладались;  - інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість не надається, тому що емітент не укладав 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  - інформація про забезпечення випуску боргових 
цінних паперів не надається, тому що емітент не випускав зазначені цінні папери;  - інформація про 
конвертацію цінних паперів не надається, тому що конвертація не відбувалась;  - звіт про стан об'єкта 
нерухомості не надається, тому що емітентом не здійснювалась емісія цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва;  - в зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не 
вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.  
Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про 
вiдсутнiсть подiї. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 01.11.1994 
3. Територія (область) 
 м.Київ 
4. Статутний капітал (грн)  
 68873833,04 
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) 
 14 
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 є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з 
усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до компетенцiї 
виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:  - визначення 
основних напрямiв дiяльностi Товариства;  - внесення змiн до Статуту Товариства;  - прийняття 
рiшення про анулювання викуплених акцiй;  - прийняття рiшення про змiну типу Товариства;  -
 прийняття рiшення про розмiщення акцiй;  - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi 
можуть бути конвертованi в акцiї; - прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;  -
 прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;  - прийняття рiшення про 
дроблення або консолiдацiю акцiй;  - затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 
виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них;  - затвердження 
положення про винагороду членiв наглядової ради Товариства;  - затвердження звiту про винагороду 
членiв наглядової ради Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства;  - розгляд звiту наглядової 
ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту 
та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства з 
урахуванням вимог передбачених законом;  - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним 
акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, передбачених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi 
товариства";  - прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй 
додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;  - затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог 
передбачених законом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;  - обрання 
членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради;  - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради;  - обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про 
дострокове припинення їх повноважень;  - затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);  -
 обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; -
 прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого частиною 
четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Товариства, обрання 
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що 
залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;  - прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);  - обрання членiв 
лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - обрання комiсiї з припинення 
Товариства;  - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення правочину, у разi якщо вартiсть такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
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активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про затвердження 
кодексу корпоративного управлiння.  Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законом i цим Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 
Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової 
ради загальними зборами Товариства.  До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: -
 затвердження в межах своєї компетенцiї положень (крiм положень про внутрiшнi структурнi пiдроздiли 
(управлiння, департаменти i т.п.) Товариства, положень про служби, положень про здiйснення виробничих 
процедур та методичних положень та iншi внутрiшнi положення), якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  - затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу 
акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку, крiм вимог до положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного 
товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; - затвердження звiту про 
винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв 
виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; -
 пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  -
 формування Тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою; -
 затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про проведення 
чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзора) Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -
 прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  - прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  - прийняття рiшення про викуп розмiщених 
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 
передбачених цим Статутом або Законом України "Про акцiонернi товариства";  - обрання та припинення 
повноважень Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства; - затвердження умов контрактiв, якi 
укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття 
рiшень про вiдчуження у будь-який спосiб (в т.ч. iпотека, застава, тощо), в межах повноважень, наданих цим 
Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства": - нерухомого майна Товариства (в тому числi 
земельних дiлянок); - корпоративних прав, виражених також у цiнних паперах, належних Товариству; -
 прийняття рiшення про залучення в кредит або розмiщення на депозит коштiв, якщо сума правочину 
перевищує 100 000 (Сто тисяч) грн. 00 коп., за умови, що ця сума не буде перевищувати вiд 10% до 25% 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi; - призначення i звiльнення керiвника 
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); - затвердження умов трудових договорiв, що 
укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру 
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за 
своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до 
законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 
товариства; - розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у 
разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого 
органу до виключної компетенцiї наглядової ради; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв 
Правлiння Товариства;  - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;  - обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  -
 обрання аудитора (аудиторської фiрми) приватного акцiонерного товариства для проведення 
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); надання 
рекомендацiй загальним зборам щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення зовнiшнього 
аудитора (аудиторської фiрми) публiчного акцiонерного товариства; визначення умов договору, що 
укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) товариства, встановлення розмiру оплати його (її) 
послуг; - затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; -
 визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України 
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"Про акцiонернi товариства";  - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 
про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону 
України "Про акцiонернi товариства"  - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових 
групах та iнших об'єднаннях; - вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, 
їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; - вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю 
структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 
наглядової ради роздiлом XVI  Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, 
видiлу або перетворення Товариства;  - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства (у разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення 
значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборiв); -
 визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  - прийняття 
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи 
та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати його послуг;  - у 
випадку придбання акцiй Товариства за наслiдками придбання особами (особами, що дiють спiльно) 
контрольного пакету акцiй Товариства надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 
що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - прийняття рiшення про приєднання, затвердження 
передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо 
Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується; - обрання 
(переобрання) Голови Наглядової ради; - обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, 
визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження 
умов трудового договору iз Корпоративним секретарем;  - вирiшення iнших питань, що належать до 
виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом, чинним законодавством або переданих на 
вирiшення Наглядової ради загальними зборами.  Виконавчий орган акцiонерного Товариства здiйснює 
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правлiння. До компетенцiї 
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Роботу Правлiння 
очолює Голова Правлiння. Голова Правлiння має право: - без довiреностi представляти iнтереси 
Товариства, в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх 
правоохоронних та контролюючих органах;  - вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi 
юридично значимi дiї, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, здiйснювати iншi 
юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та 
Наглядової ради; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi 
та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; - видавати вiд iменi Товариства 
довiреностi на здiйснення певних повноважень;  - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому 
числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та 
накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв 
внутрiшнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i 
давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва 
та вiддiлення;  - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно 
вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, 
представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi 
Товариства цивiльно-правовi та трудовi договори контракти з Головою та членами Наглядової ради щодо 
виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням 
Загальних зборiв Товариства; - пiдписувати Колективний договiр; - скликати позачерговi засiдання 
Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого 
голосу; - приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства; - затверджувати посадовi 
iнструкцiї працiвникiв Товариства; - заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової 
дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; - розпоряджатися 
майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - вживати 
заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що 
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стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, 
наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково 
вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, 
оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на 
вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, а також виконувати всi iншi юридично значимi дiї в межах та обсязi, 
передбачених чинним законодавством та цим Статутом; - виносити у встановленому порядку на розгляд 
Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi 
функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства; 
 
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 

Кушерець Дарина Василiвна - - 
Маленко Оксана Миколаївна - - 

Настащук Володимир Iванович - - 
Ширiн Вiктор Романович - - 

Iгнатченко Владислав Станiславович - - 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Компанiя з управлiння активами "АРIВО 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний 
недиверсифiкований закритий iнвестицiйний 

фонд "Арiво Корпоративний") 

04071, м. Київ, вул. Хорива, 53 39173497-23300296 

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 "АСВIО БАНК", МФО 353489 
2) IBAN 
 UA223534890000026505513616003 
3) поточний рахунок 
 UA223534890000026505513616003 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 
валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313 
5) IBAN 
 UA053223130000026503012813897 
6) поточний рахунок 
 UA053223130000026503012813897 
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Добровiльне страхування майна 
(крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших 

видiв водного транспорту) вантажiв 
та багажу (вантажобагажу)) 

АГ №569280 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове особисте страхування 
вiд нещасних випадкiв на 

транспорту 

АГ №569269 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльного страхування 
фiнансових ризикiв 

АГ №569279 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв 

АГ №569271 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АГ №569276 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове страхування цивiльної 
вiдповiдальностi громадян України, 

що мають у власностi чи iншому 
законному володiнню зброю, за 
шкоду, яка може бути заподiяна 

третiй особi або її майну внаслiдок 
володiння, зберiгання чи 
використання цiєї зброї 

АГ №569368 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне медичного 
страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АГ №569272 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування кредитiв 
(у тому числi вiдповiдальностi 
позичальника за непогашення 

кредиту) 

АГ №569278 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування 
вiдповiдаль-ностi перед третiми 

особами (крiм цивiльної 

АГ №569277 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 
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вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного 
транспорту 

(включ.вiдповiд.перевiзн.)) 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування вантажiв 
та багажу (вантажобагажу) 

АГ №569274 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язк.страх.цивiл.вiдповiд. 
суб'єктiв госп.за шкоду,яку може 
бути заподiяно пожеж.та авар.на 

об'єктах пiдвищ. небезп., 
включ.пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, госп.дiяльнiсть на 
яких може пр-ти до аварiй єколог. та 

сан.-епiд.характеру. 

АГ №569281 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове страхування предметiв 
iпотеки вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 
пошкодження або псування 

Розпорядж. 
№1592 

07.07.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльного страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АГ №569273 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АГ №569275 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних вантажiв 
на випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 
небезпечних вантажiв 

АГ №569282 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове 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) 

АГ №569270 17.01.2011 Державна комiсiя з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування медичних Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900 
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виплат державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Добровiльне страхування 
сiльськогосподарської продукцiї 

Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

Обов'язкове страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi 

приватного нотарiуса 

Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї 
безстроковий. 

 
 



 11 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Член Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Ширiн Вiктор Романович 
3. Рік народження 
 1955 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 45 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Укрбудiнвест", -, Генеральний директор 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не 
отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв 30.04.2021 р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 45 рiк.  Попереднi 
посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор Займає посаду Генеральний 
директор ТОВ "Укрбудiнвест". 
 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Iгнатченко Владислав Станiславович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Астарта", -, Директор 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не 
отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Загальний стаж роботи 25 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор Особа займає посаду Директор ТОВ "Астарта". 
 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
3. Рік народження 
 1952 
4. Освіта 
 вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1975  Київський  нацiональний економiчний унiверситет, 2000 
р 
5. Стаж роботи (років) 
 46 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АСК "Скiф", -, Начальник управлiння страхування 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 
отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. 
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Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх 
обов'язкiв. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини особа не має. Загальний стаж роботи 46 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Голова правлiння.  На iнших пiдприємствах не працює. 
 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Овчаренко Євгенiя Петрiвна 
3. Рік народження 
 1949 
4. Освіта 
 вища, Кiровоградський  iнститут сiльськогосподарського машинобудування, 1973р. 
5. Стаж роботи (років) 
 48 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Iнститут надтвердих матерiалiв, -, провiдний iнженер-конструктор 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 
отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх 
обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 48 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння. На iнших пiдприємствах не працює. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Маленко Оксана Миколаївна 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 19 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Адвокатське об'єднання "Iнтеракцiо", -, Керуючий партнер 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не 
отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Загальний стаж роботи 19 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Керуючий партнер. Займає посаду в Адвокатське об'єднання "Iнтеракцiо", Керуючий партнер. 
 
1. Посада 
 Ревiзор акцiонерного товариства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кушерець Дарина Василiвна 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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 ТОВ "МБК-Iнвест", -, Комерцiйний директор 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не 
отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р.  
Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор. Займає посаду 
Комерцiйний директор ТОВ "МБК-Iнвест". 
 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Опенько Ада Семенiвна 
3. Рік народження 
 1947 
4. Освіта 
 вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1971; Київський iнститут iнвестицiйного менеджменту, 1995 
5. Стаж роботи (років) 
 50 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АСК "Скiф", -, Начальник управлiння страхування 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 
отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх 
обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 50 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння. На iнших пiдприємствах не працює. 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Путена Алла Францiвна 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1997р. 
5. Стаж роботи (років) 
 42 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Страхова фiнансова група "Глєбов i партнери", -, Головний бухгалтер 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Посадовою iнструкцiєю. Посадова особа 
отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх 
обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 40 р. Попереднi посади якi займала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах не працює. 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий 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 
11.08.2015 98/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000095343 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокументарн
і іменні 

1,84 37431431 68873833,04 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах 
акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж.Спосiб 
розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Дострокове погашення не здiйснювалось. У 
звiтному роцi було здiйснено додатковий випуск акцiй з метою розробки нових та пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi 
Товариство надає на ринку страхових послуг,   пiдвищення капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової компанiї, а також,  для  заснування 
та створення iнституту спiльного iнвестування  - корпоративного iнвестицiйного фонду, для пiдвищення iнвестицiйної привабливостi портфеля цiнних паперiв. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УкрЕнергоПолiс" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32707743 
4. Місцезнаходження 
 01042, м. Київ, бул. Дружби Народiв, буд. 19 
5. Опис 
 Товариство є засновником  ПрАТ "СК "УкрЕнергоПолiс", володiє 7,652500% акцiй, що складає 6 122 
тис. грн. Оплата вартостi акцiй (частки у статутному капiталi) здiйснювалась у безготiвкової формi. Товариству 
належать наступнi права: участь в управлiннi особою, отримання дивiдендiв, переважне право на придбання 
акцiй, отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi, отримання iнформацiї про 
господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства, iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом 
особи. 
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XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента 
або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих 

акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 
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 
11.08.2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000095343 загальнi збори 
акцiонерiв 

 Акцiонери Товариства мають 
переважне право на придбання акцiй, що 

продаються iншими акцiонерами 
Товариства, за цiною та на умовах, 

запропонованих акцiонером третiй особi, 
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать 

кожному з них. 

Переважне право 
акцiонерiв на придбання 

акцiй, що продаються 
iншими акцiонерами 

цього Товариства, дiє 
протягом тридцяти днiв 

з дня отримання 
Товариством 

повiдомлення акцiонера 
про намiр продати акцiї. 
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 
Дата 
реєст
рації 

випус
ку 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 

випуску (шт.) 
Загальна номінальна 

вартість (грн) 
Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу 
за якими обмежено 

(шт.) 

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

(шт.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

11.08.
2015 

98/1/2015 UA4000095343 37 431 431 68 873 833,04 37 430 631 800 0 

Опис: 
Акцiї не є голосуючими згiдно даних перелiку акцiонерiв, наданих Нацiональним депозитарiєм. 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний Звiт про управлiння (керiвництва)  Приватного акцiонерного товариства  страхової компанiї 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"  за 4-й квартал 2021 р.                         ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ Цей Промiжний звiт 
керiвництва" Приватного акцiонерного товариства страхової компанiї "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" (надалi - Товариство 
або Емiтент) за 4-й квартал 2021 року (надалi - звiтний перiод) складено вiдповiдно до положень Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Рiшення Нацiональної комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Iдентифiкацiйнi даннi Товариства: Назва повна Приватне акцiонерне товариство страхова 
компанiя "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Назва скорочена ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Iдентифiкацiйний код
 22910777 Адреса 04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 4, кв. 1 Телефон (044) 425-35-87, 425-05-
13, 425-10-63 Рахунок п/р UA223534890000026505513616003 в АТ "Асвiо Банк", МФО 353489 Керiвник посада
 Голова правлiння  Керiвник ПIБ Бажутiна Тетяна Геннадiївна Основнi види дiяльностi 65.12 
Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний); 65.20 Перестрахування; 66.22 Дiяльнiсть 
страхових агентiв i брокерiв; 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 
забезпечення;   ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI, ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДIЯЛЬНОСТI 
ПIДПРИЄМСТВА. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента. ПрАТ СК "Енергорезерв"  здiйснює 
дiяльнiсть на територiї України зi страхування, перестрахування, фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з 
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.  Метою провадження дiяльностi ПрАТ СК 
"Енергорезерв"  є одержання прибутку вiд страхової дiяльностi в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України та Статутом. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  Вид дiяльностi Номер 
лiцензiї (дозволу) Дата видачi 1 2 3 Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, 
наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 
вантажiв та багажу (вантажобагажу)) АГ №569280 17.01.2011 Обов'язкове особисте страхування вiд 
нещасних випадкiв на транспорту АГ №569269 17.01.2011 Добровiльного страхування фiнансових 
ризикiв АГ №569279 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569271
 17.01.2011 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569276 17.01.2011 Обов'язкове страхування цивiльної 
вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, 
яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
 АГ №569368 17.01.2011 Добровiльне медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)
 АГ №569272 17.01.2011 Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 
позичальника за непогашення кредиту) АГ №569278 17.01.2011 Добровiльне страхування 
вiдповiдаль-ностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включ.вiдповiд.перевiзн.)) АГ №569277 17.01.2011 Добровiльне страхування вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) АГ №569274 17.01.2011 Обов'язкове страхув.цивiл.вiдповiд. суб'єктiв господар.за 
шкоду,яку може бути заподiяно пожеж.та авар.на об'єктах пiдвищ.небезп.,включ.пожежовибухонебезпечнi 
об'єкти та об'єкти, госп.дiяльнiсть на яких може прозвести до аварiй єколог. та сан.-епiд.характеру. АГ 
№569281 17.01.2011 Обов'язкове страхування предметiв iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування Розпорядж. №1592 07.07.2016 Добровiльного страхування 
наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569273 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569275 17.01.2011 Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних вантажiв  АГ №569282 17.01.2011 Обов'язкове 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) АГ 
№569270 17.01.2011 Добровiльне страхування медичних виплат Розпор.№657 09.04.2020 Добровiльне 
страхування сiльськогосподарської продукцiї Розпор.№657 09.04.2020 Обов'язкове страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса Розпор.№657 09.04.2020 Негативний вплив на 
розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, 
пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та 
обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.  
Iнформацiя про розвиток емiтента. Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя "Енергорезерв" 
створена за iнiцiативою Мiнiстерства енергетики України та зареєстрована 1 листопада 1994 року Печерською 
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районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Засновниками страхової компанiї були великi пiдприємства 
енергетики, якi на той час стали акцiонерними товариствами.  ПрАТ СК "Енергорезерв" успiшно працює 27 
рокiв на страховому ринку, має великий досвiд зi страхування усiх видiв ризикiв. Наявнiсть безстрокових 
лiцензiй на 16 видiв страхування та розробка нових адаптованих до страхового ринку продуктiв дозволяє нам 
задовольнити потреби в страховому захистi клiєнтiв з самими рiзними потребами зi страхування. На сьогоднi - 
це бiльше нiж 150 пiдприємств України та декiлька тисяч фiзичних осiб.   ПрАТ СК "Енергорезерв" є ризиковою 
страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до 
отриманих лiцензiй. ПрАТ СК "Енергорезерв" має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України на здiйснення добровiльного i обов'язкового  видiв страхування.  IНФОРМАЦIЯ ПРО 
УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВIВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНIВ ЩОДО ПОХIДНИХ ЦIННИХ ПАПЕРIВ 
ЕМIТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦIНКУ ЙОГО АКТИВIВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФIНАНСОВОГО СТАНУ I 
ДОХОДIВ АБО ВИТРАТ ЕМIТЕНТА.  Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, 
у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 
використовуються операцiї хеджування. Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо 
похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри 
щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння 
фiнансовими ризиками не надається. Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками 
передбачає здiйснення таких основних заходiв: _ iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з 
фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає 
видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi 
пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю 
пiдприємства;  _ оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 
ризикiв;  _ визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 
видами фiнансових ризикiв.  Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних 
фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання 
доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при 
настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв 
нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, 
що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та 
Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства.  
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе 
фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв 
вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або кредитного 
ризикiв не надається. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку 
країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв 
iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, 
кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства 
включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не 
використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi.  Основнi ризики, властивi 
фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво 
аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, 
характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  Ризик 
лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх 
погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у 
використаннi умов кредитування.  Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення 
зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових 
iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 
надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  Товариство не залучає кредитнi ресурси. 
Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань Кредитний ризик 
являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують 
свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.  Фiнансовi iнструменти, якi 
потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi 
кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть.  Товариство переважно розмiщує свої 
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грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. 
Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх 
еквiваленти.  Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i 
кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  Полiтика товариства полягає в 
тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному 
конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.  Окрiм того, керiвництво проводить 
додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  Iншi ризики 
вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  Управлiння капiталом. Полiтика управлiння 
капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення 
загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  Керiвництво 
здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння 
капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.  ЗВIТ 
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ.     Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким 
керується емiтент. Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом 
виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих до їх 
реалiзацiї та виконання.  Система вiдносин корпоративного управлiння, за допомогою якої спрямовується та 
контролюється дiяльнiсть товариства, здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про страхування", 
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", рiшення Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003 № 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного 
управлiння", Статуту  товариства, внутрiшнiх положень "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревiзора 
Товариства" рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв наглядової ради та Голови 
правлiння, якi у сукупностi є джерелом принципiв корпоративного управлiння. Як окремого документу "Кодекс 
корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння 
фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння 
Товариство не застосовує. Вiдхилень вiд норм корпоративного управлiння, що викладенi в Статутi Товариства 
не вiдбувалось.  . Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 
кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного 
управлiння Товариство не застосовує.   Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану 
понад визначенi законодавством вимоги. Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння 
понад визначенi законодавством вимоги.   Пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу 
корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв 
рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, наводяться обгрунтування 
причини таких дiй. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не 
оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-
якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери Товариства вважають 
достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним законодавством, Статутом 
Товариства та внутрiшнiми положеннями "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревiзора Товариства" 
Вiдхилень вiд норм корпоративного управлiння, що викладенi в Статутi Товариства та вищезазначених 
положень не вiдбувалось.   Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 
прийнятих на зборах рiшень. Протягом 4-го кварталу  2021 р. збори акцiонерiв  не проводились.    Вiдповiдно 
до чинного законодавства України щодо захисту прав споживачiв в ПрАТ СК "Енергорезерв" здiйснюється 
прийом громадян протягом всього робочого часу компанiї. Прийом громадян в момент їх звернення з питань 
надання фiнансових послуг проводиться за зареєстрованим мiсцем знаходження компанiї, Головою правлiння 
(Бажутiною Т.Г.), заступниками Голови правлiння (Опенько А.С., Овчаренко Є.П.), а в їх вiдсутнiсть 
директором департаменту правового забезпечення господарської дiяльностi (Бреус О.М.). На виконання 
вимог Закону України "Про захист прав споживачiв", ст. 6 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг" у договорах страхування в обов'язковому порядку зазначаються всi 
умови, встановленi для договорiв про надання фiнансових послуг, та виконуються всi iншi вимоги. В ПрАТ СК 
"Енергорезерв" ведеться книга прийому скарг та пропозицiй, яка розмiщена в прийомнiй, на видному мiсцi 
поряд зi зразками дiючих лiцензiй на страхування. Протягом 9-ти мiсяцiв 2021р. до ПрАТ СК "Енергорезерв" 
скарги не надходили.  Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ СК "Енергорезерв" не 



надходили, Основниrrли напрямами корпоративного управлiннЯ !рдТ сК "Енергорезерв" е:

вдосконалення системи захисту прав Ta'iHTepeciB акцiонерiв, забезпечення jx рiвноправностi, що

принципово призводить до формуваrrr r*ia*о нових вiдносин власностi щодо активiв компанiт та економiчних

результатiв Ti дiяльностi; _ попередження конфлiктiв iHTepeciB, якi можуть виникнути мiж акцiонерами,

Ьrрi*уruпониками, iншими клiонтами та контрагентами; _ вдосконалення системи розкриття iнформацi'i

та забезпечення прозоростi дiяльностi компанii, що мае на MeTi створення рiвних умов доступу до iнформацiТ

не тiльки про фiнансово-госпOдарську дiяльнiсть, а й особливу iнформацiю, яка мао суттовий вплив на

цiноутворення на страховому ринку, а також е найважливiшою передумовою для прийняття виважених

iнвеьтицiиних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами; _ визначення пOрядку та

контролю за розкриттям iнформацii про страхову компанiю, _ розмежування повноважень мiж органами

управлiння комtпанiт та розвиток культури корпоративного управлiння для формування дiовот системи

стримувань iпротиваг та пiдвищення-вiдпЪвiдальностi перед,пас*и*ам, за кiнцевi ре3ультати дiяльностi

компанii; _ визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв професiйноТ етики; _

встановлення стратегtчних цtлей дiяльностi cTpaxoBo'f компанii та контроль за Тх досягненням,

включаючи управлiння страховими ризиками та внутрiшнiй контроль. Вдосконалення принципiв

корпоративного управлiння здiйснюоться по Mipi необхiдностi шляхом прийняття рiшень на загальних зборах

та ix виконання виконавчим органом. lнформацiя, пов'язана з корпоративним управлiнням стра]::ик1

державне регулювання у сферi ринкiв фiнанс0 нальноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового

ринку та iнших уповнOважених 0рганlв

Голова правлiння

Головний бухгалтер

(Т.Г. Бажутiна)
(А.Ф. Путена)
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