Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/280122
(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).
Голова правлiння
(посада)

Крамер Геннадiй Леонiдович
(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 "МIСТО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33295475
4. Місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432508107, 0432508108
6. Адреса електронної пошти: info@ic-misto.com.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):
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

http://www.ic-misto.com.ua

28.01.2022

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

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
X
26. Примітки:
1.За звiтний перiод Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв, iнформацiя не надається.
2. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня, iнформацiя не надається.
3. Товариством протягом звiтного перiоду не приймалося рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв, та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
iнформацiя не надається.
4. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 710 000 штук. Товариство
немає будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв, також Товариство немає голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено або
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi, iнформацiя не надається.
5. До пунктiв 11-19 Змiсту: Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв,
цiльових облiгацiй, Товариство не має iпотечних активiв, не здiйснювало випуск будь-яких
похiдних цiнних паперiв.
6. Товариство не надає Звiт про стан об'єкта нерухомостi , так як товариство не має цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
7. Промiжна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод не перевiрялась аудитором/аудиторською
фiрмою, тому висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) не надається.
8. Вiдповiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, Рiшення
НКЦПФР №2826, Емiтент у промiжнiй iнформацiї за 4 квартал не розкривав iнформацiї:
про зобов'язання та забезпечення емiтента;
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
промiжну фiнансову звiтнiсть.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"
2. Дата проведення державної реєстрації
08.08.2008
3. Територія (область)
Вінницька обл.
4. Статутний капітал (грн)
71000000
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)
42
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 - ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв;Наглядова рада ;Правлiння;Ревiзор.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА
м.ВIННИЦI
МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ВIННИЦЬКИЙ
ФОНД МУНIЦИПАЛЬНИХ
IНВЕСТИЦIЙ"
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ВIННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА
КОМПАНIЯ"
МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО
"ВIННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

21050, Вiнницька обл., . р-н, м. Вiнниця,
вул. Соборна, 59

99999999

21050, Вiнницька обл., . р-н, м. Вiнниця,
вул. Соборна, 59

38135403

21029, Вiнницька обл., . р-н, м. Вiнниця,
вул. Хмельницьке шосе , 29

03327925

21036, Вiнницька обл., . р-н, м. Вiнниця,
вул. Максимовича, 24

05479361

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 "УкрСиббанк", МФО 351005
2) IBAN
UA523510050000026505642264850
3) поточний рахунок
UA523510050000026505642264850
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті

АБ "Укргазбанк", МФО 320478
5) IBAN
UA733204780000026503743584832
6) поточний рахунок
UA733204780000026503743584832

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
страхування вантажiв та багажу
584176
25.05.2011
Державна комiсiя з
(вантажобагажу
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування майна (крiм
584170
25.05.2011
Державна комiсiя з
залiзничного, наземного,
регулювання ринкiв
повiтряного, водного
фiнансових послуг України
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)).
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування вiд вогневих
584171
25.05.2011
Державна комiсiя з
ризикiв та ризикiв стихiйних
регулювання ринкiв
явищ
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування фiнансових ризикiв
584173
25.05.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування наземного
584174
25.05.2011
Державна комiсiя з
транспорту (крiм залiзничного)
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування вiд нещасних
584175
25.05.2011
Державна комiсiя з
випадкiв
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування вiдповiдальностi
584172
25.05.2011
Державна комiсiя з
перед третiми особами (крiм
регулювання ринкiв
цивiльної вiдповiдальностi
фiнансових послуг України
власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзник
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
особисте страхування
584177
25.05.2011
Державна комiсiя з
працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
регулювання ринкiв

якi працюють в установах i
фiнансових послуг України
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд).
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
медичне страхування
584179
25.05.2011
Державна комiсiя з
(безперервне страхування
регулювання ринкiв
здоров'я)
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування медичних витрат
584180
25.05.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування цивiльної
584178
25.05.2011
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi суб'єктiв
регулювання ринкiв
господарювання за шкоду, яку
фiнансових послуг України
може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об'єктах
пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може
призвести
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування здоров'я на випадок
198792
10.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
хвороби
здiйснює регулювання на
ринку фiнансових послуг
України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
Страхування цивiльної
198507
10.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
вiдповiдальностi власникiв
здiйснює регулювання на
наземного транспорту
ринку фiнансових послуг
(включаючи вiдповiдальнiсть
України
перевiзника)
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
Страхування вiдповiдальностi
198791
10.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
суб'єктiв перевезення
здiйснює регулювання на
небезпечних вантажiв на
ринку фiнансових послуг
випадок настання негативних
України
наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
Особисте страхування вiд
198508
10.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
нещасних випадкiв на
здiйснює регулювання на
транспортi
ринку фiнансових послуг
України
Опис
Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Страхування предмета iпотеки
284494
29.04.2014
Нацiональна комiсiя, що
вiд ризикiв випадкового
здiйснює регулювання на
знищення, випадкового
ринку фiнансових послуг
пошкодження або псування
України

Опис

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Крамер Геннадiй Леонiдович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi;, 00039002, Протягом
останнiх п'яти рокiв займав посади: директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в
м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто>
7. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До
компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує
виконання їх рiшень.
Голова Правлiння:
- несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по
окремих напрямках;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу,
вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних
вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення
суду;
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим
законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в
- вiдкриває рахунки в банках;
органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за
кордоном;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає
працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх
виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує
працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом
Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтної плати
вiдповiдно штатного розпису. Винагороду в натуральному виглядi не отримував . Не займає

посад на iнших товариствах. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Фомiн Олександр Олександрович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор КНП "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги",
01982749, Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади директора Комунального
некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги",
заступника медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного
пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", головного
лiкаря Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої
медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МIСТО
7. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує
на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв як Голови Наглядової ради винагороди не
отримував.
Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне
пiдприємство <Вiнницька транспортна компанiя>, частка в статутному капiталi якого 0,19715%. займає посаду Головний лiкар КНП <Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої
медичної допомоги>. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кожуховський Олександр Миколайович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
т.в.о. директора МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", 38135403, Протягом
останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних
iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>,
заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового
директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя
<Iндустрiальний Союз Донбасу>, аудитора Консорцiум <Iндустрiальна група>,член Наглядової
ради ПрАТ "СК "Мiсто"

7. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, є представником акцiонера Мiське
комунальне пiдприємство <Вiнницязеленбуд>, частка в статутному капiталi якого - 0,22%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Форманюк Микола Вiкторович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник мiського голови м. Вiнницi, 25512617, Протягом останнiх 5-ти рокiв займав
посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського
голови м. Вiнницi, член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто" .
7. Опис
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував.
Займає посаду Заступник мiського голови м. Вiнницi . Акцiями Товариства не володiє,
представник акцiонера Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого 74,9508%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мандренко Тетяна Михайлiвна
3. Рік народження
1975
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, 09807862, Протягом останнiх 5 рокiв займала

посади: головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового
вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний
бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто".
7. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Повноваження головного бухгалтера ПрАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю.
Винагороду отримувала у виглядi заробiтної плати вiдповiдно штатного розпису . Винагороди в
натуральнiй формi не отримувала. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Часткою у
Статутному капiталi ПрАТ "СК "Мiсто" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає
1. Посада
Ревiзор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Територiальна громада мiста Вiнницi в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни
3. Рік народження
1958
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв,
25512617, Територiальна громада мiста Вiнницi, Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв вiд 28.04.2020року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну
громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що
володiла на дату обрання часткою в статутному капiталi - 99,4%, в особi представника
Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв; ПАТ
"Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
7. Опис
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори
обирають Ревiзора.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених
чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує
Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим
Загальними зборами.
За виконання своїх функцiй та повноважень як Ревiзор винагороди не отримував.
Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Михайлюк Iван Архипович
3. Рік народження
1947
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
53
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Перший Заступник Голови Правлiння, 33295475, Протягом останнiх 5-ти рокiв займав
посади: Голова Наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший
Заступник Голови Правлiння ПрАТ <СК <Мiсто>
7. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримав заробiтну плату вiдповiдно
штатного розпису. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Не обiймає посад на iнших
товариствах. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
1. Посада
Член Правлiння - Виконавчий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Федина Юлiя Володимирiвна
3. Рік народження
1961
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Плюс Вибiр", 35265002, Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:
радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника
страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ
"Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, заступник Голови Правлiння - член
Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, Член Правлiння - Виконавчий директор ПрАТ "СК"Мiсто".
7. Опис
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень
За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримала заробiтну плату вiдповiдно
штатного розпису. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Не займає посад на iнших
товариствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
21.04.2016

Опис
06.06.2019

Опис

06.06.2019

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
36/1/2016

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000059604

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
100
460000
46000000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21 квiтня 2016 року №36/1/2016 року , дата видачi 26 травня 2017 року вважається таким як
анульоване.
24/1/2019-Т Нацiональна комiсiя з UA4000059604
Акція
Бездокумента
100
150000
15000000
24,59
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Вiдповiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 року було прийняте рiшення збiльшити розмiр
статутного капiталу Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з
46 000 000,00 грн. (Сорока шести мiльйонiв гривень 00 копiйок) до 61 000 000,00 грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом
розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук
номiнальною вартiстю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок) кожна.
Пiсля отримання нового Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 06 червня 2019 року
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку , вважається таким як анульоване.
24/1/2019
Нацiональна комiсiя з UA4000059604
Акція
Бездокумента
100
610000
61000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Вiдповiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 року було прийняте рiшення збiльшити розмiр
статутного капiталу Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з
46 000 000,00 грн. (Сорока шести мiльйонiв гривень 00 копiйок) до 61 000 000,00 грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом
розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук
номiнальною вартiстю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок) кожна. У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та
внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Емiтент не здiйснював
публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Протягом звiтного перiоду акцiї

на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як викупленнi, акцiї не облiковуються.

04.06.2020

Опис

Свiдоцтво про випуск акцiй №24/1/2019 видане НКЦПФР вiд 06.06.2019 втратило чиннiсть.
23/1/2020
Нацiональна комiсiя з UA4000059604
Акція
Бездокумента
100
710000
71000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Вiдповiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.04.2020 року було прийняте рiшення збiльшити розмiр статутного
капiталу Товариства на 10 000 000,00 грн. (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 61 000 000,00
грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок) до 71 000 000,00 грн. (Сiмдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом розмiщення
простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук номiнальною вартiстю 100,00
грн. (Сто гривень 00 копiйок) кожна.
У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до
лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру не було. Протягом звiтного перiоду акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як
викупленнi, акцiї не облiковуються.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВ <Подiлля-Асистанс>
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38585797
4. Місцезнаходження
21050 м. Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова, буд. 46 кiмн. 2
5. Опис
З метою забезпечення допомоги застрахованим особам при настаннi страхових випадкiв
17.04.2013 року ПрАТ "СК "Мiсто" прийняло рiшення про створення ТОВ "Подiлля-Асистанс".
ТОВ "Подiлля-Асистанс" є асистуючою компанiєю, яка спецiалiзується на органiзацiї повного
циклу послуг по врегулюванню страхових подiй, починаючи вiд моменту звернення
застрахованої особи до здiйснення страхової виплати. Основним напрямком в дiяльностi є
медичний асистанс.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" (надалi - ПрАТ "СК "Мiсто" або
Товариство) створене для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування з метою
отримання прибутку. Предметом дiяльностi товариства є дiяльнiсть по страхуванню,
перестрахуванню та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної iз формуванням та
розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також будь-якi iншi операцiї для
забезпечення власних потреб Товариства.
Один iз стратегiчних напрямкiв подальшого розвитку Товариства є збiльшення ринкової частки i
присутностi компанiї на страховому ринку України.
Протягом звiтного перiоду в Товариствi постала нагальна необхiднiсть у змiнi та вдосконаленнi
пiдходiв до управлiння страховим портфелем з урахуванням ризикiв та викликiв, якi постали як
перед Товариством внаслiдок свiтової рецесiї та введення обмежувальних заходiв пiд час
боротьби з пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19.
З метою забезпечення стабiльної роботи Товариства та збiльшення надходжень страхових
платежiв Товариством планується:
здiйснити заходи щодо полiпшення операцiйних процесiв: розробка та перегляд
внутрiшнiх документiв щодо вдосконалення процесу облiку договорiв страхування та
вдосконалення процесу врегулювання збиткiв;
удосконалити канал дистрибуцiї страхових послуг через мережу iнтернет;
здiйснити розробку (оновлення) нових програм страхування спрямованих на активне
використання iнтернет-технологiй;
оптимiзувати процеси щодо визначення збитковостi клiєнтiв та об'єктiв, застосування
справедливих тарифiв, виключення зайвих витрат, пiдвищення якостi iнформацiї для прийняття
рiшення, прозоростi та оперативностi прийняття рiшення.
збiльшити регiональне охоплення надання страхових послуг за рахунок розширення
агентської мережi;
покращити якiсть обслуговування клiєнтiв, у тому числi за рахунок пiдвищення
швидкостi оформлення страхових полiсiв;
розширити перелiк страхових продуктiв;
впроваджувати цiльовi страховi програми для клiєнтiв;
реалiзувати процес оформлення електронних полiсiв;
Зазначенi дiї здiйснюються з метою забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi
Товариства, визначених Вищим органом Товариства, дотримання Товариством вимог чинного
законодавства України, забезпечення ведення ефективного корпоративного управлiння задля
досягнення оптимального балансу iнтересiв усiх сторiн: акцiонерiв, менеджменту та клiєнтiв
Товариства.
Товариство здiйснює постiйний монiторинг ризикiв та заходи з їх мiнiмiзацiї: прогнозує ризики,
визначає їх ймовiрний розмiр та наслiдки, розробляє i реалiзує заходи щодо попередження або
зменшення втрат, що пов'язанi з ризиками.
Для запобiгання й зменшення негативного впливу згаданих вище ризикiв, забезпечення
стабiльностi та оптимальностi функцiонування Товариства та своєчасного виконання ПрАТ "СК
"Мiсто" зобов'язань перед клiєнтами, а також запобiгання неправильному розподiлу ресурсiв i
втрат капiталу в Товариствi затверджена та дiє Стратегiя управлiння ризиками, положення про
стрес-тестування ризикiв та iншi внутрiшнi нормативнi документи щодо управлiння ризиками.
Здiйснення управлiння ризиками Товариством визначається специфiчнiстю страхування як
сфери бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика, яка складається з визначення, iдентифiкацiї,
оцiнки можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю.
Товариство визначає наступнi категорiї ризику:
Фiнансовий (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента);
o
Нефiнансовий (операцiйний ризик, ризик законодавчого простору)
o
Iншi ризики.

Управлiння страховими ризиками в Товариствi грунтується на системному використаннi
методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв
вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему
ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та
рентабельностi дiяльностi Товариства та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i
довготермiновому перiодах.
Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється
керiвними органами Товариства, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiй схемi
розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Товариства у
господарськiй дiяльностi значно звужено.
Можна видiлити наступнi фактори ризику:
ризик змiни правового середовища (в т.ч. податкової полiтики);
ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
-полiтичний ризик (ризик продовження перiоду полiтичної нестабiльностi);
ризик, пов'язаний зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є
передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Товариством;
макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики.
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством, є послiдовними i
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо.
В ходi ведення господарської дiяльностi серед ризикiв, що притаманнi дiяльностi Товариства є
кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик - можливiсть втрат у результатi невиплати страховику дебiторської
заборгованостi вiд третiх осiб, зокрема перестраховикiв та страхувальникiв.
Методи зменшення кредитного ризику, якi використовуються в Товариствi:
розгляд заяви на страхування вiд потенцiйного страхувальника фахiвцями Товариства, якi
забезпечують незалежну оцiнку можливих умов надання послуг зi страхування;
вибiр структури договору страхування, що зменшує ризиковiсть;
постiйний аналiз фiнансового стану i надходжень на поточнi рахунки;
Ризик лiквiдностi - наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть Товариства виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат.
Одним з методiв вимiрювання ризикiв є стрес-тестування - оцiнка впливу на фiнансовий стан
страховика стресових ситуацiй з метою визначення готовностi компанiї до можливих криз.
Основним органом управлiння ризиком лiквiдностi в Товариствi є Правлiння, до повноважень
якого входить формування полiтики з управлiння лiквiднiстю, затвердження вiдповiдних
полiтик та процедур, з метою виконання договiрних зобов'язань перед клiєнтами та вимог
визначених регулятором.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї пiдтверджують те, що промiжний
звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до
частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi
ринки".
Вiдповiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, Рiшення НКЦПФР
№2826, Емiтент у промiжнiй iнформацiї за 4 квартал промiжну фiнансову звiтнiсть не розкривав.

