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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    Балакiна Г.А. 
(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 "Велта" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21559409 

4. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Московська, будинок 46/2 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 254-48-50, (044) 254-40-05 

6. Адреса електронної пошти: luba@velta.kiev.ua 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 
https://velta.kiev.ua/informacziya-emite

nta/promizhna-informacziya 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  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  

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: 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї 

на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" включена до 

складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" не 

включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за четвертий квартал така iнформацiя не 

розкривається на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до 

складу промiжної  iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював 

випускiв iнших цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випускiв 



похiдних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" включена до складу 

промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї, оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не вчиняв значних 

правочинiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до 

складу промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не вчиняв таких 

правочинiв. 

 

Cкладова змiсту "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" 

не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду такої 

iнформацiї у емiтента немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не 

включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових 

цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не 

включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за 

кожним консолiдованим iпотечним боргом" не включена до складу промiжної iнформацiї, 

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної 



iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування 

iпотечних активiв" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод 

такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)" не включена до складу промiжної  iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуску боргових цiнних паперiв. 

 

Складова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

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

(частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу промiжної iнформацiї, 

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку" не включена до складу промiжної iнформацiї, 

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за 

четвертий квартал така iнформацiя не розкривається на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений 

аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки 

за четвертий квартал така iнформацiя не розкривається на пiдставi пункту 3 глави 3 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Промiжний звiт керiвництва" включена до складу промiжної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Твердження щодо промiжної iнформацiї" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за четвертий квартал така iнформацiя не розкривається на пiдставi 

пункту 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

 

 

  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 01.12.1993 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 38295000 

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) 

 24 

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

 67.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори товариства, наглядова рада, правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Латишева Валентина Дмитрiвна   

Ковальчук Володимир Семенович   

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Поло" 

04107, м. Київ, вул Багговутiвська, буд. 

1-а, офiс № 5 
24267021 

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", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA023808050000000000265041842 

3) поточний рахунок 

 UA023808050000000000265041842 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA763808050000000000265071841 

6) поточний рахунок 

 UA763808050000000000265071841 

 



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 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569856 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ №569854 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)) 

АГ №569843 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту 

АГ №569842 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування медичних витрат АГ №569845 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АГ №569844 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АГ №569846 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг Україн 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АГ №569847 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

 



фiнансових послуг України 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АГ №569848 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страх.цив.вiдпов.суб'єктiв 

госп-ня за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищ. 

небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, госп. дiя-сть 

на яких може призвести до 

аварiй екол.та сан.-епiд.х-ру 

АГ №569852 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АГ №569858 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АГ №569855 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту, 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569849 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету Україну) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

АГ №569850 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



дружин (команд) 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страх.вiдпов.експортера та 

особи, яка вiдпов.за 

утил.(видалення) 

небезп.вiдходiв, щодо 

вiдшкод.шкоди,яку може бути 

заподiяно здоров'ю 

людини,власностi та 

навк.прир.серед-щу пiд час 

транскордон.перевез-ня та 

утил.(видалення) 

небезп.вiдходiв 

АГ №569857 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування фiнансових ризикiв АГ №569851 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок 

ядерного iнциденту 

АГ №569853 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АЕ №284194 05.12.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова наглядової ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Латишева Валентина Дмитрiвна 

3. Рік народження 

 1955 

4. Освіта 

 середня-спецiальна 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Велта", 21559409, Голова наглядової ради 

7. Опис 



 Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та 

головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про 

наглядову раду. Приймає участь у прийняттi рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї 

наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах компетенцiї наглядової ради положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про 

загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора Товариства; 2) прийняття рiшення про 

проведення чергових або позачергових загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 4) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених законом; 5) обрання та припинення повноважень голови i членiв 

правлiння Товариства; 6) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами 

правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 7) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме повноваження голови правлiння; 8) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених законодавством; 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) визначення 

дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 11) визначення дати 

складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв 

та мають право на участь у загальних зборах; 12) вирiшення питань про участь Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

13) вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 14) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 

до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 15) 

надання згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв на суму, що перевищує 500 000 

(п'ятсот тисяч) гривень (крiм договорiв страхування, перестрахування та банкiвського вкладу, 

якi укладаються головою правлiння незалежно вiд їх суми), та правочинiв щодо нерухомого 

майна, гарантiй, поручительств, застави, iпотеки, позики, кредиту; 16) визначення ймовiрностi 

визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення 

про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), 

яка придбала контрольний пакет акцiй; 20) у випадках, передбачених законом, прийняття 

рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 22) вирiшення iнших питань, що 

належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з законодавством, статутом, 

положенням про наглядову раду або переданi на вирiшення наглядовiй радi за рiшенням 

загальних зборiв.  

 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 27.04.2020 р. 

рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2020 р., протокол № 2 вiд 27.04.2020 р., 

у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради; термiн, на який 



обрано голову наглядової ради - на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 45 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: голова наглядової ради Товариства. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в 

натуральнiй формi: винагороду не отримувала. Латишева В.Д. є акцiонером ПрАТ "Велта". 

Володiє 74,9 % в статутному капiталi емiтента. 

 

 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковальчук Володимир Семенович 

3. Рік народження 

 1946 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В.I П.", 31088546, Голова 

наглядової ради 

7. Опис 

 Як член наглядової ради приймає участь у прийняттi рiшень, що вiдносяться до 

виключної компетенцiї наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах компетенцiї 

наглядової ради положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за 

винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора Товариства; 2) 

прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв, пiдготовка 

порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 4) 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 5) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв правлiння Товариства; 6) затвердження умов 

контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 7) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння вiд здiйснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; 8) обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 9) обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; 10) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 

визначеного законом; 11) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 

про заснування iнших юридичних осiб; 13) вирiшення питань, передбачених законодавством, у 

разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14) прийняття рiшення 

про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 

предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 15) надання згоди на вчинення вiд iменi 



Товариства правочинiв на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (крiм договорiв 

страхування, перестрахування та банкiвського вкладу, якi укладаються головою правлiння 

незалежно вiд їх суми), та правочинiв щодо нерухомого майна, гарантiй, поручительств, 

застави, iпотеки, позики, кредиту; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), 

яка придбала контрольний пакет акцiй; 20) у випадках, передбачених законом, прийняття 

рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 22) вирiшення iнших питань, що 

належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з законодавством, статутом, 

положенням про наглядову раду або переданi на вирiшення наглядовiй радi за рiшенням 

загальних зборiв. 

 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 27.04.2021 р. 

рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2021 р., протокол № 3 вiд 27.04.2021 р., 

у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства 

Ковальчука Дмитра Володимировича; термiн, на який обрано члена наглядової ради - на два 

роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за 

останнi п'ять рокiв: голова наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "В.I П." (iдентифiкацiйний код 31088546; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. 

Лейпцизька, буд. 5, лiт. А, офiс 4/1). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: голова 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П." 

(iдентифiкацiйний код 31088546; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 5, 

лiт. А, офiс 4/1). Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi: посадова особа 

винагороду не отримувала. Ковальчук В.С. є акцiонером ПрАТ "Велта". Володiє  0,1 % в 

статутному капiталi емiтента.  

 

 

 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Балакiна Ганна Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Велта", 21559409, Виконуюча обов'язки голови 



правлiння 

7. Опис 

 Голова правлiння Товариства: 1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, 

несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань; 2) рганiзує виконання 

рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; 3) затверджує поточнi 

плани дiяльностi та розвитку Товариства; 4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, 

представляє Товариство у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого 

самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у 

вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 5) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та 

укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди, контракти) з урахуванням 

обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi законодавством та статутом Товариства; 6) з 

урахуванням обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштiв та 

майна Товариства; 7) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi 

Товариства; 8) вiдкриває поточнi та iншi рахунки в банках для зберiгання коштiв та здiйснення 

всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства, користується правом 

першого пiдпису фiнансових документiв; 9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на послуги, що 

надаються Товариством; 10) затверджує правила страхування, правила внутрiшнього трудового 

розпорядку, iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi органiв 

управлiння Товариства); 11) здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, 

встановлює розподiл обов'язкiв, застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення; 12) 

затверджує штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок заробiтної плати i посадових 

окладiв працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 13) видає 

накази i дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 14) 

укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства колективний договiр; 15) вирiшує iншi питання 

дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та статутом Товариства, якi не входять 

до компетенцiї iнших органiв Товариства.  

 

 

 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 19.05.2021 р. 

рiшенням наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Велта" вiд 18.05.2021 р., 

протокол № 18/2021, у зв'язку з припиненням повноважень виконуючої обов'язки голови 

правлiння Товариства; термiн, на який обрано голову правлiння - безстроково. Особа акцiями 

Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 

на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 30 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник голови правлiння ПрАТ "Велта" (з 01.11.2011 

р. по 18.03.2020 р. включно), виконуюча обов'язки голови правлiння ПрАТ "Велта" (з 19.03.2020 

р. по 18.05.2021 р. включно). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр 

виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi:згiдно штатного розкладу. 

 

 

 

1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хiлiнська Iрина Леонардiвна 

3. Рік народження 

 1962 



4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

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

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хедж", 19344213, Заступник головного 

бухгалтера 

7. Опис 

 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. Як член правлiння приймає участь у: 1) формуваннi 

поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 2) 

органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiї документообiгу 

як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 

3) розробцi перспективних планiв страхування та перестрахування; 4) розробцi та затвердженнi 

органiзацiйної структури Товариства; 5) розробцi напрямкiв питань пiдбору, розстановки та 

перепiдготовки кадрiв; 6) розглядi та затвердженнi звiтiв та балансiв Товариства (крiм рiчних); 

7) розглядi матерiалiв ревiзiй та перевiрок дiяльностi Товариства; 8) заслуховуваннi звiтiв 

посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняттi вiдповiдних рiшень; 9) розглядi 

iнвестицiйних проектiв Товариства; 10) розробцi та поданнi на розгляд трудового колективу 

Товариства проекту колективного договору, забезпеченнi виконання Товариством обов'язкiв, 

взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 11) наданнi згоди на списання майна 

Товариства; 12) вирiшеннi iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю 

Товариства за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв Товариства. Як головний 

бухгалтер здiйснює: 1) органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, контроль за економним використанням матерiалiв, трудових та 

фiнансових ресурсiв i збереженням власностi Товариства; 2) органiзацiю та здiйснення облiку 

грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення 

на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва 

та обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї послуг, результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль за законнiстю, 

своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками 

Товариства, правильне нарахування та перерахування платежiв до бюджетiв та фондiв, 

погашення в установленi строки заборгованостi банкам, вiдрахування коштiв у фонди та 

резерви; 3) забезпечення рацiональної органiзацiї облiку та звiтностi на Товариствi, розробку та 

виконання заходiв, направлених на дотримання державної дисциплiни та змiцнення 

господарських розрахункiв; 4) органiзацiю проведення економiчного аналiзу 

фiнансово-господарської дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою 

виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат та невиробничих витрат; 5) 

контролює дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, 

розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної плати, проведення 

iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв; 6) 

здiйснює заходи щодо попередження недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i 

товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; 7) 

веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, 

кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з 

бухгалтерського балансу недостач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження 

бухгалтерських документiв, оформлення i передачi їх в установленому порядку в архiв; 8) 



забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних 

документiв i бухгалтерських записiв, надання її в установленому порядку до вiдповiдних 

органiв; 9) проводить iдентифiкацiю та вивчення дiяльностi клiєнтiв, виявляє фiнансовi 

операцiї, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу, та виконує iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством та внутрiшнiми документами Товариства з питань запобiгання та протидiї 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню 

тероризму.  

 

Змiни посадової особи як члена Правлiння у звiтному перiодi не було. Змiни головного 

бухгалтера у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду головного бухгалтера - 

03.01.1994 р., термiн, на який обрано головного бухгалтера, - безстроково. Особа акцiями 

Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 

на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 36 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 03.01.1994 р. по даний час обiймає посаду головного 

бухгалтера Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр 

виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi:згiдно штатного розкладу. 

 

 

 

1. Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мельник Олена Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "ГАРАНТ-СЕРВIС", 24576213, Комерцiйний агент 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки: - Проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки 

адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi 

ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювання його. - 

Забезпечення органiзацiї постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства 

встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними 

на них обов'язками. - Розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного 

законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв регулятора та внутрiшнiх документiв, 

якi регулюють дiяльнiсть Товариства. - Iнформування виконавчого органу Товариства про 

недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi 

нормативно-правових актiв регулятора. - Розробка рекомендацiй щодо усунення виявлених 

порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснення контролю за їх 

виконанням. - Забезпечення схоронностi та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв 

Товариства документiв на всiх носiях. - Забезпечення повноти документування кожного факту 

перевiрки, оформлення письмових висновкiв, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi 

пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Товариства.  

 



Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 16.03.2021 р. 

рiшенням наглядової ради Товариства вiд 15.03.2021 р., протокол № 12/2021 вiд 15.03.2021 р., у 

зв'язку зi звiльненням з посади внутрiшнього аудитора Ткачук О.I.; термiн, на який обрано 

внутрiшнього аудитора - безстроково. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

комерцiйний агент Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" (iдентифiкацiйний код 

24576213; мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелi, буд. 40/10, кв. 18). Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах: комерцiйний агент Повного товариства "Велта П.М.С.Г. 

"Гарант-Сервiс" " (iдентифiкацiйний код 24576213; мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Ш. 

Руставелi, буд. 40/10, кв. 18); директор Приватного пiдприємства "Лєкс-Фармацiя" 

(iдентифiкацiйний код 31170918; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 

буд. 4-Б, кв. 19).  Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi: згiдно штатного 

розкладу. 

 

 

 



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 

16.06.2021 31/1/2021 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000106785 Акція проста 

бездокумен

тарна 

іменна 

Бездокумента

рні іменні 

103,5 370000 38295000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових 

бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 25/1/11 дата реєстрацiї 11.01.2011 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку 18 квiтня 2011 р. у зв'язку зi змiною найменування Закритого акцiонерного товариства "Велта" на Приватне акцiонерне 

товариство "Велта" втратило чиннiсть в зв'язку зi збiльшенням номiнальної вартостi акцiї ПрАТ "Велта" та реєстрацiєю нового свiдоцтва, 

зазначеного в таблицi. 

 



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

 Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Повне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24576213 

4. Місцезнаходження 

 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, будинок 40/10, кiмната 18 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 14,08 тис. 

грн., що становить 80 % статутного капiталу Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс". 

Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно 

управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Повного 

товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс". 

1. Найменування 

 Закрите акцiонерне товариство "Українська енергосервiсна компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31663187 

4. Місцезнаходження 

 01004, м. Київ, вул. Рогнiдинська, будинок 4 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння пакетом акцiй. Розмiр пакету акцiй: 1175,68 тис. грн., що 

становить 9 вiдсоткiв статутного капiталу Закритого акцiонерного товариства "Українська 

енергосервiсна компанiя". Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ 

"Велта" стосовно управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного законодавства 

та Статуту Закритого акцiонерного товариства "Українська енергосервiсна компанiя".  

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий 

комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30033386 

4. Місцезнаходження 

 41400, Сумська область, мiсто Глухiв, площа Рудченка, будинок 1 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 794,4 тис. 

грн., що становить 49,775 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД". 

Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно 

управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий комерцiйний 

"Торговий дiм "Полiсся ЛТД".  

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г." 



2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31924342 

4. Місцезнаходження 

 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 36-А 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 2488,26 

тис. грн., що становить 48,34 вiдсотки статутного капiталу Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г.". Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать 

ПрАТ "Велта" стосовно управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г.".  

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Приватне акцiонерне товариство "Велта" - унiверсальна страхова компанiя, що успiшно працює 

на страховому ринку України з 1993 року. Понад 25 рокiв роботи компанiї переконливо 

демонструють її стабiльнiсть, ефективний розвиток i високий рiвень довiри клiєнтiв.  

 

У четвертому кварталi 2021 року Товариство продовжувало здiйснювати страхову дiяльнiсть 

вiдповiдно до отриманих лiцензiй. Таких подiй, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, 

видiл, протягом зазначеного перiоду не було.  

 

Керiвництвом Товариства вживалися заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу 

компанiї. Основними завданнями були забезпечення безперервної роботи, стабiлiзацiя 

фiнансового стану та збiльшення надходжень страхових платежiв, захист працiвникiв та 

клiєнтiв.  

 

У звiтному перiодi Товариство забезпечило дотримання встановлених для страхових компанiй 

критерiїв лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв, нормативiв платоспроможностi та 

достатностi капiталу, ризиковостi операцiй та якостi активiв. Товариство продовжує працювати 

вiдповiдно до розроблених стратегiї та бiзнес-плану. 

 

Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства у 4 кварталi 2021 року, 

були: 

 

-  фiнансова криза в Українi, як наслiдок, це призводить до зниження iндексу споживчих 

попитiв потенцiйних страхувальникiв; 

 

- демпiнг тарифiв, завищений розмiр комiсiйної винагороди, що обумовлено недобросовiсною 

конкуренцiєю на ринку страхування та веде до понесення втрат добросовiсними страховиками; 

 

-  нестабiльнiсть банкiвської системи, що створює ризик втрати страхових резервiв, 

розмiщених на депозитних рахунках банкiв; 

 

- полiтична криза в Українi, яка призвела до зменшення кiлькостi укладених договорiв та 

надходжень страхових платежiв вiд страхувальникiв-нерезидентiв; 

 

- встановлення в Українi карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних 

заходiв з метою запобiгання поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавiрусом SARS-CoV-2, що суттєво вплинуло на економiчне становище та фiнансову 

систему в країнi, яка працює вiдносно стабiльно, але має суттєвi валютнi ризики. 

 

Товариство здiйснює виявлення, оцiнку та управлiння ризиками з метою виконання планiв, 

збереження активiв та пiдтримки ефективностi бiзнесу, що включає: 

 

- урахування всiх аспектiв обслуговування клiєнтiв, включаючи надiйнiсть послуг, 

дотримання термiнiв, оперативний розгляд скарг i активний збiр вiдгукiв клiєнтiв, а також 

реагування на них; 

 

- надання клiєнтам достовiрної iнформацiї про страховi продукти та умови страхування; 

 



- чiткий розподiл обов'язкiв мiж працiвниками Товариства щодо проведення презентацiй, 

переговорiв, ведення документообiгу, врегулювання страхових випадкiв; 

 

- iдентифiкацiю об'єктiв страхування; 

 

- оцiнку ризикiв та розробку широкого спектру умов страхування, визначення розмiрiв 

страхових премiй вiдповiдно до затверджених умов; 

 

- передачу надлишкiв вiдповiдальностi у перестрахування вiдповiдно до встановлених 

розмiрiв власного утримання. 

 

Але розвиток полiтичного та економiчного стану в Українi, непередбачуваний процес 

епiдемiологiчної ситуацiї у свiтi в зв'язку з розповсюдженням коронавiрусної iнфекцiї, iншi 

зовнiшнi чинники можуть негативно вплинути на подальший фiнансовий стан та результати 

дiяльностi Товариства, що наразi не можна передбачити.  

 

 

 


