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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    Буткiвська Т.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

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

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30407332 

4. Місцезнаходження: 01011, Київ, Панаса Мирного, 28, лiт. А, примiщення 159 

5. Міжміський код, телефон та факс: (44) 280-05-70,  

6. Адреса електронної пошти: victor@raritet.net.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://raritet.net.ua/uk/financial-indikat

ors 19.01.2022 

 (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  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

  

 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкривається, оскiльки її 

подання не передбачено вимогами ч.5 ст.126 Закону України "Про ринки капiталу та 

органiзованi товарнi ринки". 

 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не розкривається вiдповiдно до 

абзацу 3 пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв. 

 

Iнформацiя про облiгацiї не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не 

здiйснював емiсiй облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не 

здiйснював емiсiй iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду 

не здiйснюва емiсiй похiдних цiнних паперiв. 

 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не розкривається, оскiльки вiдсоток 

акцiй (часток), що належать емiтенту в юридичнiй особi, не перевищує 5 вiдсоткiв. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря емiтентом не розкривається, оскiльки її 

подання не передбачено вимогами ч.5 ст.126 Закону України "Про ринки капiталу та 

органiзованi товарнi ринки". 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не розкривається, оскiльки протягом звiтного 

перiоду емiтент не вчиняв значнi правочини. 

 

Iнформацiя про правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у 

вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не розкривається, оскiльки протоягом звiтного перiоду емiтент не вчиняв 

зазначенi правочини. 

 

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 iнформацiю 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 

розкривається у зв'язку з вiдсутнiстю таких обмежень. 



 

Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не рокривається по причинi 

вiдсутностi випуску емiтентом борогових цiнних паперiв. 

 

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

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

розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

 

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

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

будiвництва) емiтентом не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових 

облiгацiй. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента не розкривається вiдповiдно до абзацу 3 пункту 3 

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

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi не не розкривається вiдповiдно до абзацу 

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

 

Твердження щодо промiжної фiнансової звiтностi не розкривається вiдповiдно до абзацу 3 

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



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 07.05.1999 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 50050000 

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) 

 144 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) 

 65.20 - Перестрахування 

 66.21 - Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори, 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 

Богатирьов Iгор Олександрович   

Буткiвська Тетяна Володимирiвна   

Пiцан Ольга Миколаївна   

Ковтюх Вiталiй Микитович   

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 "МЕГАБАНК", МФО 351629 

2) IBAN 

 UA683516290000026503980260028 

3) поточний рахунок 

 UA683516290000026503980260028 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Укрексiмбанк", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA983223130000026504000000235 

6) поточний рахунок 

 UA983223130000026504000000235 

 



 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пiцан Ольга Миколаївна 

3. Рік народження 

 1952 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 48 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Голова 

Наглядової ради  

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 48 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Пiцан О.М. обiймала 

посаду Голови Наглядової ради емiтента. Посадова особа є акцiонером емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Богатирьов Iгор Олександрович 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Член 

Наглядової ради 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 45 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Богатирьов I.О. обiймав 

посаду Члена Наглядової ради емiтента. Посадова особа є акцiонером емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковтюх Вiталiй Микитович 

3. Рік народження 

 1952 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Член 

Наглядової ради. 



7. Опис 

 Загальний стаж роботи 45 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Ковтюх В.М. обiймав 

посаду Члена Наглядової ради емiтента. Посадова особа є акцiонером емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Буткiвська Тетяна Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Голова 

Правлiння. 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Буткiвська Т.В. обiймала 

посаду Голови Правлiння емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Перший заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Титенок Тетяна Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Перший 

заступник Голови Правлiння. 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Титенок (дiвоче - 

Семененко) Т.В. обiймала посаду Першого заступника Голови Правлiння емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нагорна Алла Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 



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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Заступник 

Голови Правлiння. 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Нагорна А.В. обiймала 

посаду Заступника Голови Правлiння емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бориславський Вiктор Августинович 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Член 

Правлiння. 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 35 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Бориславський займав 

посаду Начальника управлiння правової роботи, Члена Правлiння емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини дана посадова особа емiтента не має.  

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нагорна Алла Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Раритет", 30407332, Головний 

бухгалтер. 

7. Опис 

 Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Нагорна А.В. обiймала 

посаду Головного бухгалтера емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

дана посадова особа емiтента не має.  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.04.2012 50/1/12 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073217 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

19,25 2600000 50050000 100 

Опис 

Щодо акцiй емiтента не здiйснювалася публiчна пропозицiя, акцiї до торгiв на фондовiй бiржi не допускалися. 

 

 

 

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Важливi подiї в дiяльностi емiтента протягом звiтного перiоду вiдсутнi. 

 

Товариство здiйснювало професiйну дiяльнiсть з урахуванням наступних систематизованих 

ризикiв. 

 

1. Андеррайтинговий ризик - ризик заниження розмiру премiй, ризик зменшення 

надходжень унаслiдок зниження репутацiї або андеррайтингового циклу страхового продукту.  

 

Визначення цього ризику дозволяє Товариству враховувати: 

 

1.1 ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

 

1.2. катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних 

подiй та оцiнок їх наслiдкiв; 

 

1.3. ризик дострокового розiрвання договорiв - ризик збiльшення показника дострокового 

розiрвання договорiв страхування у порiвняннi з очiкуваними показниками; 

 

1.4. ризик несплати чергових платежiв - ризик збiльшення показникiв припинення дiї договорiв 

страхування з причини несплати чергових страхових платежiв; 

 

1.5. ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв 

медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), коливаннями частоти i ступеня 

тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 

 

2. Ринковий ризик - ризик втрат вартостi активiв фонду внаслiдок несприятливих змiн 

ринкових цiн цiнних паперiв, курсiв iноземних валют, ринкових цiн iнших активiв, що входять 

до портфелю Товариства. 

 

Управлiння цим ризиком включає: 

 

2.1 валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань Товариства 

до коливання курсiв обмiну валют; 

 

2.2. майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика 

до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

 

2.6. ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 

на стан активiв; 

 

3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

страхувальника, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 

зобов'язання перед Товариством. 

 

4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

 



Використання операцiйного ризику дозволяє враховувати: 

 

4.1. ризик оцiнки - вiрогiднiсть помилки оцiнки основних математичних величин, якi 

характеризують страховий портфель; 

 

4.2. ризик витрат - ризик невiдповiдностi фактичних i запланованих витрат; 

 

4.3. юридичний ризик - це ризик втрат через  порушення або недотримання  Товариством 

вимог чинного законодавства, угод, прийнятої   практики  або  етичних норм, а  також через 

можливiсть двозначного тлумачення чинного законодавства або правил; 

 

4.4. регуляторний ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному 

законодавствi та дiй державних органiв. 

 

Дiяльнiсть Товариства з управлiння ризиками основної дiяльностi передбачає такi процеси: 

оцiнка небезпеки та розробка умов страхування; iдентифiкацiя об'єктiв страхування та 

визначення розмiру страхового платежу згiдно з затвердженими умовами; встановлення розмiрiв 

власного утримання та передача надлишку вiдповiдальностi у перестрахування. 

 


