
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРАТ «СК «ВУСО»: 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 

03680, м.Київ, вул. Казимира Малевича, буд.31 
 

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства 
відбудуться 30 листопада 2018 року о  10 год. 00 хв. 

за адресою: 03680, м.Київ, вул. Казимира Малевича, буд.31, кімн. 1 
 

Час початку реєстрації акціонерів для участі: 9 год. 00 хв. – час закінчення реєстрації 9 год. 45 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 26 листопада 

2018 
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 

позачергових загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 6 000 000 шт.; загальна кількість 

голосуючих акцій становить 6 000 000 шт. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів. 
2. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства. 
3. Схвалення раніше укладених значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. 
 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 
 

1. Обрати для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Винокурова Олександра Вікторовича та 

Карпенко Юлію Сергіївну. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Назарчука 

Михайла Ігоровича, секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. Визначити, що 

повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколу про 

підсумки голосування.  
2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 

2019 року, предметом яких може бути в тому числі, але не виключно, послуги страхування та 

перестрахування, розміщення коштів страхових резервів, залучення додаткових грошових коштів у 

національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не 
перевищує 30 000 000 000,00 грн. (Тридцять мільярдів грн. 00 коп.). Надати повноваження щодо 

укладання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу 

Товариства на строк з «30» листопада 2018 року по «30» квітня 2019 року включно. 
3. Схвалити раніше укладені значні правочини, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що 

є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства, а саме: 
1) які були укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Анда Ейр» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40096636): 
- Договір обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна 

комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, та обов’язкового страхування 

відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу, вантажу і пошті 

№3951965 від 31.05.2018 предметом якого є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 
закону, пов’язані з відшкодуванням заподіяної ним шкоди третім особам, пасажирам, багажу, 

вантажу і пошті, в межах страхової суми станом на дату цього рішення 13 067 908 500,00 грн. 
(Тринадцять мільярдів шістдесят сім мільйонів дев’ятсот вісім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з усіма 

змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку; 
- Договір обов’язкового страхування цивільних повітряних суден №3951966 від 31.05.2018 

предметом якого є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з 

володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном, в межах страхової суми станом 

на дату цього рішення 99 316 104,60 грн. (Дев’яносто дев’ять мільйонів триста шістнадцять тисяч 



сто чотири грн. 60 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії 

договору у встановленому порядку; 
2) які були укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія 

«Джоніка» (ідентифікаційний код юридичної особи 40711230): 
- Договір обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна 

комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, та обов’язкового страхування 

відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу, вантажу і пошті 

№3951901-05-10-00 від 30.08.2018 предметом якого є майнові інтереси Страхувальника, що не 
суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням заподіяної ним шкоди третім особам, пасажирам, 

багажу, вантажу і пошті, в межах страхової суми станом на дату цього рішення 

18 275 676 900,00 грн. (Вісімнадцять мільярдів двісті сімдесят п’ять мільйонів шістсот сімдесят 

шість тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами 

протягом дії договору у встановленому порядку; 
- Договір обов’язкового страхування цивільних повітряних суден №3951900-02-10-00/2018 від 

30.08.2018 предметом якого є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані 

з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном, в межах страхової суми станом 

на дату цього рішення 281 145 608,50 грн. (Двісті вісімдесят один мільйон сто сорок п’ять тисяч 

шістсот вісім грн. 50 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії 

договору у встановленому порядку. 
 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів буде проводитися з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 
хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність оформлену належним чином.  

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною 

особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 

може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку порядку. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 

так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 

має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком 

своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
позачергових загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 

голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 

який видав довіреність, замість свого представника. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 24 

година 00 хвилин 26 листопада 2018 року.  
Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів 

проводяться в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні 

товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до 

дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням 

акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів. 
Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена 

на веб-сайті за адресою  www.vuso.ua. 
Ознайомлення з документами, які пов’язані із порядком денним може бути здійснено у  робочі  дні,  

робочий час до початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів за адресою 03680, м.Київ, вул. 

Казимира Малевича, буд.31, кімн.1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

– Безугла Валерія Миколаївна. 
Довідки за телефоном: (050) 855 18 59. 

 
 
 


