
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

29.04.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 02/290420 
(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). 

 
Голова Правління     Крамер  Геннадiй Леонiдович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Хлібна, 25 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 33295475 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 (0432) 50-81-08, (0432) 50-81-08 
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
 

http://www.ic-misto.com.ua 29.04.2020 Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження) 

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 
найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
28.04.2020 припинено 

повноваження 
голова Наглядової ради  Фоміна Олександра Олександрович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови 
Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, паспорт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 
на посаді був 4 роки, акціями Товариства не володіє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцій якого 
в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0,229508%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
28.04.2020 припинено 

повноваження 
член Наглядової ради  Кожуховсий Олександр Миколайович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження  члена 
Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій 
області, на посаді був 4 роки, акцiями Товариства не володiє  є представником акціонера Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд", розмiр пакета акцiй якого 
в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) -  0,229508%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
28.04.2020 припинено 

повноваження 
член Наглядової ради  Форманюк Микола Вікторович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження  члена 
Наглядової ради Форманюка Миколи Вікторовича, паспорт серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським  РВ УМВС України у Вінницькій області, на 
посаді був 6 років, акцiями Товариства не володiє є представником акціонера Територіальна громада міста Вінниці, розмiр пакета акцiй якої в статутному капiталi 
Товариства (у вiдсотках) - 74,9508%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
28.04.2020 припинено 

повноваження 
Ревізор Територiальна громада мiста Вiнницi 99999999 74,950819 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора 
Територiальна громада мiста Вiнницi , код ЄДРПОУ 99999999 ,  в особі  представника Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року,    на посаді Ревізора перебував 3 роки, розмiр пакета акцій якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 
74,950819%. 



Представник Ревізора Луценко Наталія Дмитрівна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
28.04.2020 обрано член Наглядової ради  Фомін Олександр Олександрович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки  член Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович, 
паспорт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади директора 
Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", заступника медичного директора по науково-клінічній 
роботі Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МІСТО", акцiями Товариства не володiє є 
представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцій якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 
0,229508%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
28.04.2020 обрано член Наглядової ради  Кожуховський Олександр Миколайович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки  член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович, 
паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посади т.в.о. директора 
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій", заступника директора МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій", член Наглядової ради  ПрАТ  СК 
"МІСТО", акцiями Товариства не володiє  є представником акціонера Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій", розмiр пакета 
акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 24,590163%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
28.04.2020 обрано член Наглядової ради  Форманюк Микола Вікторович  0 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року, обраний строком на 3 роки  член Наглядової ради Форманюк Микола Вікторович, паспорт 
серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським  РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: Заступник міського 
голови м. Вінниці, генеральний директор КП "Вінницька транспортна компанія", член Наглядової ради ПрАТ СК "МІСТО", акцiями Товариства не володiє є 
представником акціонера Територіальна громада міста Вінниці, розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 74,950819%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
28.04.2020 обрано голова Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович  0 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради  від 28.04.2020 року обраний на посаду голови Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович, паспорт серія АА 
номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади директора Комунального 
некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", заступника медичного директора по науково-клінічній роботі 
Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", голова Наглядової ради ПрАТ СК "МІСТО", акцiями Товариства не володiє, є 
представником акцiонера Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", розмiр пакета акцій якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 
0,229508%. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
28.04.2020 обрано Ревізор Територіальна громада міста Вінниці, 99999999 74,950819 

Зміст інформації: 



Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревізора Територіальну громаду міста Вінниці, код 
ЄДРПОУ 99999999, розмiр пакета акцій якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 74,950819%; в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 
533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької 
мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв. Представник Луценко Наталія Дмитрівна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
Голова правління ПрАТ "Страхова компанія "Місто" Крамер Г.Л 

 


