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ПРОТОКОЛ № 3 

позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 
(надалі також  – «Товариство») 

 

            м. Вінниця                                                                            26 квітня 2019 року 
 

 Дата проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Збори») – 26 квітня 

2019 року. 

 Початок проведення Загальних зборів – 10 година 00 хвилин. 
 Місце проведення Загальних зборів: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет Голови 

Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має). 

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2019 
року станом на 24.00 годину. 

 Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах, становить 3 (три) акціонера, яким належить 460 000 (чотириста шістдесят тисяч) штук простих 
іменних акцій Товариства (голосуючих акцій). 

 Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової Ради (Протокол Наглядової ради Товариства 

№111 від 05.04.2019 року) у наступному складі: член реєстраційної комісії – Червінська Яна 

Станіславівна; член реєстраційної комісії – Гавриш Алла Іванівна.  На засіданні реєстраційної комісії 
 Головою реєстраційної комісії обрано Червінську Яну Станіславівну (Протокол № 1 від 26.04.2019 

року). 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 460 000 

(чотириста шістдесят тисяч)  штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної 

кількості простих іменних акцій Товариства. 

 Загальна кількість голосів  акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 460 000 (чотириста шістдесят тисяч)  голосів, що 

становить 100% від загальної кількості  голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного 

питання включеного порядку денного позачергових Загальних зборів.   

 Відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною 
комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, визначено  наявність кворуму з усіх питань порядку 

денного Загальних зборів акціонерів (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 26.04.2019 року). Для участі 

у Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники) які  сукупно є власниками 100% 

голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100% з усіх питань порядку денного. 
 Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати 

тимчасова лічильна комісія, яка сформована  рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №111 від 

05.04.2019 року) у наступному складі:  
 Голова Тимчасової лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна, 

 Член Тимчасової лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна. 

 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється виключно з використанням 
бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає її власнику один голос. 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових  Загальних зборів акціонерів Товариства.  

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної 

пропозиції). 

4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у 

процесі їх розміщення. 

5. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій  у процесі емісії. 

6. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення). 

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо 

організації та проведення розміщення акцій Товариства. 

8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження  щодо 

організації та проведення розміщення акцій Товариства. 
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ПИТАННЯ № 1 порядку денного 

Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 
 

Слухали:  Голову Правління  Крамера Г.Л., який повідомив про необхідність обрати склад лічильної 
комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів.  

Запропонував обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі: 

 
Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;  

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна. 

 

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

                                                                                 

Вирішили:    

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі: 

 

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;  

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна. 
 

ПИТАННЯ № 2 порядку денного 

Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.  
 
Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив, що відповідно до проекту рішення 

затвердженого Наглядовою радою, запропоновано Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра 

Олександровича;  Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича. 
 

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у  загальних 

зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича;  

Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича. 

 

ПИТАННЯ № 3 порядку денного 

Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). 
 

Слухали: Голову Загальних Зборів Фоміна О.О., який повідомив, що в зв’язку з необхідністю капіталізації 

Товариства  збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять 
мільйонів гривень 00 копійок) за   рахунок   додаткових   внесків, а саме,  з 46 000 000,00 грн. (Сорока 

шести мільйонів гривень 00 копійок)  до 61 000 000,00 грн. (Шістдесят одного мільйона гривень 00 

копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)  у  

кількості 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок)  
кожна. 

 

 
 



3 

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 
загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів 

гривень 00 копійок) за   рахунок   додаткових   внесків, а саме  з 46 000 000,00 грн. (Сорока шести 

мільйонів гривень 00 копійок)  до 61 000 000,00 грн. (Шістдесят одного мільйона гривень 00 

копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної 

пропозиції)  у  кількості 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто 

гривень 00 копійок)  кожна. 

 

ПИТАННЯ № 4 порядку денного 

Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у процесі 

їх розміщення. 

 
Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який наголосив, що на виконання вимог ст. 27 Закону 

України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства підготувала і затвердила Письмовий звіт 

щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх 
емісії та представив цей звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 

 Виходячи з вищезазначеного, Фомін О.О. запропонував прийняти рішення про невикористання 

переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення. 

 У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій 
додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, 

тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів. 

 
 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій 

додаткової емісії  у процесі їх розміщення. 

У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, 

тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів. 
 

ПИТАННЯ № 5 порядку денного 
Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного 

права та розміщення акцій  у процесі емісії 
 
Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який наголосив, що у зв’язку з прийняттям рішення про 

невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх 
розміщення  пропонується  затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у 

процесі емісії на рівні 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію. 
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Голосували: голосування з використанням бюлетенів.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 
Загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні 

100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію. 

 

ПИТАННЯ № 6 порядку денного 

Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення). 

 

Слухали: Голову Зборів Фоміна О.О., який запропонував:  
1. Прийняти рішення про емісію 150 000 (Ста п’ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої 

номінальної вартості 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 

15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).  

2.  Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є  акціонери 
Товариства станом на 26 квітня  2019 року та Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" (код ЄДРПОУ 38135403).   

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу). 
 

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

1. Прийняти рішення про емісію 150 000 (Ста п’ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій 

існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною 

вартістю 15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).  

2.  Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є  акціонери 

Товариства станом на 26 квітня  2019 року та Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" (код ЄДРПОУ 38135403).   

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу). 

 

 

ПИТАННЯ № 7 порядку денного 

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо 

організації та проведення розміщення акцій Товариства. 
 

Слухали: Голову Зборів Фоміна О.О., який наголосив, що повноваження  щодо: 

 прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)  

не надавати у зв’язку з тим, що дострокове закінчення розміщення акцій не передбачене умовами 

емісії акцій; 

 повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про 
невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних 

акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, 

встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» не надавати  у зв’язку з прийняттям 
рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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 Виходячи з вищевикладеного Фомін О.О. запропонував визначити Правління Товариства 

уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:  

 

 затвердження результатів емісії акцій; 

 затвердження звіту про результати емісії акцій; 

 прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або 
незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, 

уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін 

до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій: 
 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються 

повноваження щодо:  

 затвердження результатів емісії акцій; 

 затвердження звіту про результати емісії акцій; 

 прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або 

незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом 

емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені 

законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії  

акцій 

 

ПИТАННЯ № 8 порядку денного 

Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації 

та проведення розміщення акцій Товариства. 

 

Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який запропонував визначити Голову Правління 

Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження: 

 проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

 проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.  

За 460 000 голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

  Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у 

Загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. 

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні. 

 

Вирішили: 

Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження: 

 проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

 проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 






