
Розкриття інформації фінансовими установами 
 

Відповідно до статті 12¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон),  ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» 

надає інформацію про: 

№ 

п/п 

  Розділ Інформація 

1.  Повне найменування, 

ідентифікаційний код 

та  місцезнаходження 

фінансової установи 

 

 1.1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ПОЛІС-ЦЕНТР» 

 1.2. Код ЄДРПОУ 30649444 

 1.3. Місцезнаходження Код території за КОАТУУ 2110100000;                   

88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця 

Грушевського, будинок 78А 

2. Перелік фінансових послуг, що 

надаються 

фінансовою  установою 

1) Страхування відповідальності перед третіми 

особами [крім цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності власників 

водного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника)]. 

2) Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті. 

3) Страхування від нещасних випадків. 

4) Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного). 

5) Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу ( вантажобагажу). 
6) Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ. 

7) Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 

3. Відомості про власників 

істотної участі ( у тому числі 

осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою) 

 

 3.1. Відомості про учасників 

(засновників, акціонерів) 

фінансової установи, які 

володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків статутного 

капіталу фінансової установи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плодоовоч-Уж" , Україна, Закарпатська область, м. 

Ужгород, вул. Грушевського, 78А (код ЄДРПОУ 

05528259) – володіє 43,71% статутного капіталу; 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Латуж", 

Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. 



Ужгородська, 194 А  (код ЄДРПОУ 22103657) – 

володіє 42,80% статутного капіталу; 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плосківский завод мінеральних вод" Україна, 

Закарпатська область, Свалявський район, с. Плоске, 

буд. 267 (код ЄДРПОУ 01730673) – володіє 13,48% 

статутного капіталу; 

 3.2.Відомості про юридичних 

осіб, які контролюються 

учасниками (засновниками, 

акціонерами) фінансової 

установи (які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), 

що становить не менш як 10 

відсотків статутного капіталу 

заявника) 

1.) Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плодоовоч-Уж" , Україна, Закарпатська область , 

м.Ужгород, вул. Грушевського, 78А (код ЄДРПОУ 

05528259) ; 

- Дочірнє підприємство "Тиса-Люкс" ТОВ "Плодоовоч-

Уж" Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 

Собранецька, 124  (код ЄДРПОУ 33202129) – 100% 

- Дочірнє підприємство "Тиса-Прім" ТОВ "Плодоовоч-

Уж" Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 

Благоєва, 1А  (код ЄДРПОУ 33202147)  – 100%  

- Дочірнє підприємство "Тиса-Свалява" ТОВ 

"Плодоовоч-Уж" Україна, Закарпатська область, м. 

Ужгород, вул. Грушевського, 78А  (код ЄДРПОУ 

35102679) – 100%  

- Дочірнє підприємство "Тиса-Виноградів" ТОВ 

"Плодоовоч-Уж" Україна, Закарпатська область, м. 

Ужгород, вул. Грушевського, 78А  (код ЄДРПОУ 

36658475)  – 100% 

-  Публічне акціонерне товариство "БЕРЕГОВО-

ТИСА" Україна, Закарпатська область, м. Берегове, 

вул. Шевченка,  120  (код ЄДРПОУ 38068751) – 

36,65% 

- Приватне акціонерне товариство "Виноградівський 

комбінат хлібопродуктів" Україна, Закарпатська 

область, м.Виноградів, вул.Лейзмана, 17 (код ЄДРПОУ 

00954159)  – 30,20% 

- Відкрите акціонерне товариство "Ім. Калініна" 

Україна, Одеська обл., Тарутинський район, с. 

Богданівка,  Б/Н   (код ЄДРПОУ 05414733) – 90,57% 

- Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плодоовоч-Контексо" Словацька Республіка, 

м.Міхаловце, вул. Мочарянська, 16 (код 36217611)  –

30,59% 

- Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Туристичний Центр "Верховина" Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. 

Кам"яниця, вул. Ужанська, 100 (код ЄДРПОУ 

02704320) – 34,24%; 



2.) Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Латуж", Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, 

вул. Ужгородська, 194 А  (код ЄДРПОУ 22103657) 

– Товариство з додатковою відповідальністю "Патент", 

Україна, Закарпатська область , м.Ужгород, вул. 

Гагаріна, 101 (код ЄДРПОУ 05810583) – 76,80% ; 

2.2.)Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Віконтіс" , Україна, Вінницька область , м. Вінниця, 

вул. К.Маркса, 4, (код ЄДРПОУ  38394478) – 100% ; 

– Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Гастроном Мукачево", Україна, Закарпатська область, 

м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 1-3 (код ЄДРПОУ 

22082576) – 97,15%; 

–  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Туристичний Центр "Верховина" Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, 

с.Кам"яниця, вул. Ужанська, 100 (код ЄДРПОУ 

02704320) – 65,75%; 

– Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плосківский завод мінеральних вод" Україна, 

Закарпатська область, Свалявський район, с. Плоске, 

буд.267  (код ЄДРПОУ 01730673) – 100% ; 

– Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Плодоовоч-Уж" , Україна, Закарпатська область , 

м.Ужгород, вул. Грушевського, 78А (код ЄДРПОУ 

05528259) – 94,72%; 

–  Публічне акціонерне товариство "Комерційний 

інвестиційний банк" , Україна, Закарпатська 

область,м.Ужгород, вул. Гойди, 10 (код ЄДРПОУ 

19355562) – 15,88% 

 3.3. Відомості про юридичних 

або фізичних осіб, які 

здійснюють контроль за 

юридичними особами- 

учасниками (засновниками, 

акціонерами) фінансової 

установи, які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), 

що становить не менш як 10 

відсотків статутного капіталу 

фінансової установи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Латуж", 

Закарпатська область, Україна, м. Мукачево, вул. 

Ужгородська, 194 А  (код ЄДРПОУ 22103657) 

Контролером*  юридичних осіб акціонерів ПРАТ 

"СК"ПОЛІС-ЦЕНТР" є – фізична особа громадянин 

України    Гісем Володимир Васильович. 

*можливість здійснювати вплив на управління та/або 

діяльність установи 

4. Відомості про склад наглядової 

ради та виконавчого органу 

фінансової установи 

 

 

 



 4.1. Склад Наглядової ради: 1. Гісем Володимир Васильович  - Голова 

Наглядової Ради; 

2. Селехман Володимир Юрійович- Член 

Наглядової Ради; 

3. Білинець Надія Григорівна- Член          

Наглядової Ради; 

 4.2. Склад Виконавчого органу Виконавчим органом Товариства є Директор: 

1. Мерза Денис Бейлович –    В.о. Директора; 

5. Відомості про відокремлені 

підрозділи фінансової установи. 

Відокремлені підрозділи відсутні. 

6. Відомості про ліцензії та 

дозволи, видані фінансовій 

установі, номер і дата прийняття 

рішення,  

1) Страхування відповідальності перед третіми 

особами [крім цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності власників 

водного транспорту ( включаючи відповідальність 

перевізника)], серія АЕ №284044, видано 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Рішення від 30.07.2013р. № 2506 дата видачі 

20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., видана  

безстроково. 

2) Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті серія АЕ №284046, видано Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, Рішення від 30.07.2013р. № 

2506 дата видачі 20.08.2013р. дата початку дії 

24.09.2009р., видана  безстроково. 

3) Страхування від нещасних випадків серія АЕ 

№284047, видано Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Рішення від 30.07.2013р. № 2506 

дата видачі 20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., 

видана  безстроково. 

4) Страхування наземного транспорту ( крім 

залізничного) серія АЕ №284045, видано 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Рішення від 30.07.2013р. № 2506 дата видачі 

20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., видана  

безстроково. 

5) Страхування майна [ крім залізничного, 

наземного, повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу ( вантажобагажу)], 

серія АЕ №284048 видано Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Рішення від 30.07.2013р. № 2506 



дата видачі 20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., 

видана  безстроково. 

6) Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ, серія АЕ №284042, видано 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Рішення від 30.07.2013р. № 2506 дата видачі 

20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., видана  

безстроково. 

7) Страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу), серія АЕ № 284043, видано 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Рішення від 30.07.2013р. № 2506 дата видачі 

20.08.2013р. дата початку дії 24.09.2009р., видана  

безстроково. 

 6.1. Інформація про 

переоформлення ліцензії 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

прийнято Рішення від 30.07.2013р. № 2506 "Про 

переоформлення ліцензій виданих товариству ПрАТ 

"СК"Поліс-Центр" на нових бланках у зв'язку із зміною 

місця знаходження. 

 6.2. Інформація про тимчасове 

зупинення ліцензії 

Інформація про тимчасове зупинення дії ліцензії 

відсутня 

 6.3. Статус ліцензії Ліцензії чинні 

 6.4. Дата анулювання ліцензії Інформація про анулювання ліцензії відсутня 

7. Річна фінансова та 

консолідована звітність 

Розміщені на сайті Товариства у розділі Про 

компанію/Фінансова звітність, за наступним 

посиланням: 

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/financi

al_statements.aspx 

8. Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової 

установи 

 

Провадження у справі про банкрутство Товариства не 

порушувалося, процедура санації не застосовувалась. 

9. Рішення про ліквідацію 

фінансової установи 

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося. 

10. Інша інформація про фінансову 

установу, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до 

закону. 

Особлива інформація розміщена у розділі  Про 

компанію/Особлива інформація Емітента, за 

наступним посиланням за наступним посиланням: 

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/specifi

c_info.aspx 

 

 

Інформація розміщена станом на 12.08.2016 року 

 

В.о. Директора      Мерза Д.Б. 

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/financial_statements.aspx
http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/financial_statements.aspx
http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/specific_info.aspx
http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/specific_info.aspx

