Титульний аркуш
18.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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).
Генеральний директор
(посада)

Пиж Надiя Михайлiвна
(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 "Ван
клiк"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13934129
4. Місцезнаходження: 36000, Полтавська обл., мiсто Полтава, вулиця Пушкiна, буд. 47
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(093)-170-55-86,
6. Адреса електронної пошти: INFO@ONECLICK.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://oneclick.ua/informaciya-emitenta
/

18.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
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
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,

X
X
X

X

X

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 облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск
облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери
не надається, оскiльки похiднi та iншi цiннi папери, крiм акцiй, Емiтентом не випускались.

Вiдомостi про участь Емiтента в iнших юридичних особах не надається, у зв'язку з тим, що
Емiтент не брав участь в iнших юридичних особах.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю
посада корпоративного секретаря в штатному розкладi.

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки значнi правочини в
звiтному перiодi не здiйснювалися.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiстю не надається, оскiльки такi правочини в звiтному
перiодi не здiйснювалися.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство
не випускає борговi цiннi папери.

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня,
оскiльки Товариство не випускає борговi цiннi папери.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), вiдсутнiй оскiльки Товаритсво не здiйснює емiсiю цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Ван клiк"
2. Дата проведення державної реєстрації
02.03.1995
3. Територія (область)
Полтавська обл.
4. Статутний капітал (грн)
25000000
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)
29
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори учасникiв, Генеральний директор, Наглядова рада
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Публiчне акцiонерне товариство
"Закритий недиверсифiкований
венчурний корпоратиний iнвестицiйний
фонд "Фронтлайн"
Маленко Роман Iгоревич
Явтушенко Юрiй Олексiйович
Полiмерiка Лiмiтед
Пiталово Лiмiтед
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами "Опiка-капiтал"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Україна, 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського 38Б, оф.11

38901688

2114, Кiпр, Нiкосiя, Темпон, 6ББ
д/н, Кiпр, Нiкосiя, Ансополi Ко,11

НЕ201319
НЕ198094

Україна, 36019, Полтавська обл., мiсто
Полтава, вул.Колективна, будинок 10

33804530

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
АБ "Клiринговий дiм", МФО 300647
2) IBAN
UA213006470000000002650755269
3) поточний рахунок
UA213006470000000002650755269
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті

ПАТ "МТБ Банк", МФО 328168
5) IBAN
UA343281680000026506430411840
6) поточний рахунок
UA343281680000026506430411840

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
1
2
3
4
5
АВIАЦIЙНЕ СТРАХУВАННЯ АГ № 569206 23.12.2010
Державна комiсiя з
ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Лiцензiя безстрокова
СТРАХУВАННЯ
АГ № 569190 15.03.2016
Державна комiсiя з
ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Лiцензiя безстрокова
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ АГ № 569189 05.04.2016
Державна комiсiя з
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
регулювання ринкiв
ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО
фiнансових послуг України
ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ПЕРЕВIЗНИКА)
Опис
Лiцензiя безстрокова
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ АГ № 569204 23.12.2010
Державна комiсiя з
ПРАЦIВНИКIВ ВIДОМЧОЇ
регулювання ринкiв
(КРIМ ТИХ, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ
фiнансових послуг України
В УСТАНОВАХ I
ОРГАНIЗАЦIЯХ, ЩО
ФIНАНСУЮТЬСЯ З
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ) ТА СIЛЬСЬКОЇ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ I
ЧЛЕНIВ ДОБРОВIЛЬНИХ
ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН
(КОМАНД)
Опис
Лiцензiя безстрокова
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ АГ № 569195 23.12.2010
Державна комiсiя з
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
регулювання ринкiв
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО
фiнансових послуг України
МАЮТЬ У ВЛАСНОСТI ЧИ
IНШОМУ ЗАКОННОМУ
ВОЛОДIННI ЗБРОЮ, ЗА
ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ
ЗАПОДIЯНА ТРЕТIЙ ОСОБI
АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛIДОК
ВОЛОДIННЯ, ЗБЕРIГАННЯ ЧИ
ВИКОРИСТАННЯ ЦIЄЇ ЗБРОЇ
Опис
Лiцензiя безстрокова
СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО АГ № 569199 23.12.2010
Державна комiсiя з

ТРАНСПОРТУ (КРIМ
ЗАЛIЗНИЧНОГО)
Опис
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
НА ТРАНСПОРТI
Опис
СТРАХУВАННЯ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
СУБ`ЄКТIВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ
НА ВИПАДОК НАСТАННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ
ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННI
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ
Опис
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
СУБ`ЄКТIВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА
ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ
ЗАПОДIЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА
АВАРIЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ
ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧ
НI ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ,
ГОСПОДАРСЬКА
ДIЯЛЬНIСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ Д
Опис
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
(БЕЗПЕРЕРВНЕ
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я)
Опис
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ
ТА БАГАЖУ
(ВАНТАЖОБАГАЖУ)
Опис
СТРАХУВАННЯ ВIД
ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА
РИЗИКIВ СТИХIЙНИХ ЯВИЩ
Опис
СТРАХУВАННЯ ВIД
НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
Опис
СТРАХУВАННЯ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД
ТРЕТIМИ ОСОБАМИ [КРIМ
ЦИВIЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ,

регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569205 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569193 23.12.2010

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569197 23.12.2010

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569188 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569200 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569201 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569198 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569187 23.12.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ВЛАСНИКIВ ПОВIТРЯНОГО
ТРАНСПОРТУ,
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ВЛАСНИКIВ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ПЕРЕВIЗНИКА)
Опис
СТРАХУВАННЯ
ЗАЛIЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ
Опис
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я
НА ВИПАДОК ХВОРОБИ

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569192 23.12.2010
Лiцензiя безстрокова
АГ № 569191 23.12.2010

Опис
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТIВ (У
ТОМУ ЧИСЛI
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА
НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ)
Опис
СТРАХУВАННЯ МАЙНА
[КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО,
НАЗЕМНОГО, ПОВIТРЯНОГО,
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
(МОРСЬКОГО
ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ
ВИДIВ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖIВ
ТА БАГАЖУ
(ВАНТАЖОБАГАЖУ)]
Опис
СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ
ВИТРАТ

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569202 23.12.2010

Опис

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569642 17.03.2011

СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ
Опис
СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА
IПОТЕКИ ВIД РИЗИКIВ
ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ,
ВИПАДКОВОГО
ПОШКОДЖЕННЯ АБО
ПСУВАННЯ
Опис

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569203 23.12.2010

Лiцензiя безстрокова
АГ № 569196 23.12.2010

Лiцензiя безстрокова
АВ № 584886 15.08.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Лiцензiя безстрокова

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пиж Надiя Михайлiвна
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", 21870998, Директор зi страхування та розвитку
7. Опис
У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова
особа не є акцiонером емiтента.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Явтушенко Юрiй Олексiйович
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "Ван клiк", 13934129, Голова Наглядової ради
7. Опис
У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова
особа є акцiонером емiтента та володiє 0,1% акцiй. Посадова особа не є представником групи
акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мизюра Наталiя Олексiївна
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "РУЛЕТ", 40110346, Головний бухгалтер

7. Опис
У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Посадова особа не є акцiонером емiтента.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
15.10.2010
899/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000093090

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
100

8
250000

9
25000000

10
100

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
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
1
15.10.
2010
Опис:

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.)

2
899/1/10

3
UA4000093090

4
250 000

5
25 000 000

6
203 402

7
0

Обмеження в результаті анулювання ліценхій депозитарних установ.

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
46 598

ХV. Проміжний звіт керівництва
Генеральний директор ПрАТ"СК "ВАН КЛIК" Пиж Надiя Михайлiвна вiд iменi керiвництва
повiдомляє, що впродовж звiтного перiоду у Емiтента не мали мiсця важливi подiї, якi вплинули
на промiжну фiнансову звiтнiсть. Будь-якi ризики та невизначеностi для звiтування вiдсутнi.
Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та
внутрiшнiх полiтик Емiтента.

