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Протокол № 2-2018 

позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 

 

м. Київ       “30” листопада 2018 р. 

 

Місце проведення загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 

буд. 31, кімн.1 

Час проведення загальних зборів: 10-00 годин.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

26 листопада 2018 р. 

Присутні: акціонери згідно з даними реєстрації, посадові особи Товариства. 

Відкрив загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ВУСО» Голова Наглядової Ради 

Назарчук Михайло Ігорович. Доповів присутнім, що 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. 

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів власники акцій, 

відповідно до переліку акціонерів складеного станом на 06 листопада 2018 року, були 

повідомлені персонально поштовою кореспонденцією з дотриманням процедури 

скликання зборів, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом 

Товариства. 

Склад тимчасової лічильної комісії: Винокуров Олександр Вікторович та Карпенко 

Юлія Сергіївна. Тимчасова лічильна комісія була обрана на засіданні Наглядової Ради 

Товариства, що відбулося 06 листопада 2018 року (протокол засідання Наглядової Ради № 

16 від 06.11.2018 р.). 

Реєстраційна комісія провела реєстрацію представників акціонерів відповідно до 

зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів за станом на 24 годину за 

3 робочих дні до дати проведення загальних зборів, а саме за станом на 26 листопада 

2018 року. Реєстраційна комісія була обрана на засіданні Наглядової ради товариства 06 

листопада 2018 року (рішення оформлене протоколом № 16 від 06.11.2018 р.). 

Надали слово голові реєстраційної комісії Винокурову Олександру Вікторовичу. 

Слухали: голову реєстраційної комісії Винокурова Олександра Вікторовича: 

доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників на позачергових 

загальних зборах ПрАТ «СК «ВУСО» згідно зі зведеним обліковим реєстром власників 

іменних цінних паперів ПрАТ «СК «ВУСО» за станом на 26 листопада 2018 року: 

1) Статутний капітал ПрАТ «СК «ВУСО» становить 60 000 000,00 гривень, який 

поділений на 6 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 

грн.  

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах – 15 осіб. 

3) Кількість голосуючих цінних паперів станом на 26 листопада 2018 року – 6 000 000 

шт.   

4) Зареєстровано з правом голосу 6 акціонерів та їх представників, які володіють 

3 557 400 шт. акцій, що складає 60,00 % від кількості голосуючих цінних паперів 

Товариства. 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори правомочні 

приймати рішення з усіх питань порядку денного.  

Ухвалили: відкрити збори. 
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Член тимчасової лічильної комісії Карпенко Юлія Сергіївна роз’яснила акціонерам, 

що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на Зборах Товариства. Голосування проводиться за допомогою 

бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 16 від 

06.11.2018р.). Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для 

голосування з 1 по 3 питання порядку денного. Після оголошення проекту рішення з 

відповідного питання порядку денного кожен з присутніх акціонерів (представників) 

повинен поставити відповідну відмітку () проти обраного ним варіанта голосування 

(«за», «проти», «утримався»), решту варіантів – перекреслити () та передати свій 

бюлетень до Лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного 

питання порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути підписаний голосуючим. При 

недотриманні цієї умови бюлетень буде визнано недійсним, і він не буде враховуватися 

при підрахунку голосів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря позачергових 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 та надання 

повноважень на укладання таких правочинів голові виконавчого органу Товариства 

з правом передоручення. 

3. Про 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. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Слухали з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної 

комісії, голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів».  

Голова Наглядової ради Назарчук М.І. для підрахунку голосів під час голосування 

на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства запропонував обрати лічильну 

комісію у складі 2 членів – Винокуров Олександр Вікторович та Карпенко Юлія Сергіївна. 

Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та 

підписання протоколу про підсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах 

акціонерів. 

Було запропоновано обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів 

Назарчука Михайла Ігоровича, секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. 

 

Проект рішення: для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних 

зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Винокуров 

Олександр Вікторович та Карпенко Юлія Сергіївна. Визначити, що повноваження 

зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколу про 

підсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах акціонерів. 

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла 

Ігоровича, секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. 

 

Проект рішення виноситься на голосування.  

Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 1. 

Результати голосування:  

Надано бюлетенів –  6 шт.  

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.  
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“За” –  3 557 400 голосів - 100% голосуючих акцій акціонерів, які беруть участь у зборах  

“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на 

Зборах.  

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать 

присутнім на Зборах.  

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 

голосів.  

За результатами голосування прийняте рішення: для підрахунку голосів під час 

голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну 

комісію у складі 2 членів – Винокуров Олександр Вікторович та Карпенко Юлія Сергіївна. 

Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та 

підписання протоколу про підсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах 

акціонерів. 

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла 

Ігоровича, секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. 

 

2. Слухали з другого питання порядку денного «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 та надання повноважень на укладання таких 

правочинів голові виконавчого органу Товариства з правом передоручення». 
Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчук Михайло Ігорович 

інформував присутніх про доцільність прийняття рішення на підставі частини третьої 

статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: про попереднє надання 

згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з 

дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 

сукупної вартості, оскільки на дату проведення цих позачергових Загальних зборів 

акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході 

подальшої фінансово-господарської діяльності. Голова лічильної комісії Винокуров 

Олександр Вікторович зауважив, що відповідно до абзацу третього частини другої статті 

70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймаються 

більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, оскільки ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше 

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

 

Проект рішення: 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, договори 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. 

Проект рішення виноситься на голосування.  

Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 2. 

Результати голосування:  

Надано бюлетенів –  6 шт.  

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.  

“За” –  3 557 400 голосів - 100% голосуючих акцій акціонерів, які беруть участь у зборах  

“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на 

Зборах.  
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“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать 

присутнім на Зборах.  

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 

голосів.  

За результатами голосування прийняте рішення: 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, договори 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. Слухали з третього питання порядку денного «Про 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».  
Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчук М.І. повідомив присутніх про 

укладення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх 

предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства, та запропонував на підставі статті 72 Закону України «Про 

акціонерні товариства» прийняти рішення про подальше схвалення укладених правочинів 

із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про 

акціонерні товариства» про порядок прийняття рішень залежно від граничної сукупної 

вартості таких правочинів. 

 

Проект рішення: 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 



5 
 

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. 

 

Проект рішення виноситься на голосування.  

Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 3. 

Результати голосування:  
Надано бюлетенів –  6 шт.  

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 6 шт.  

“За” –  3 557 400 голосів - 100% голосуючих акцій акціонерів, які беруть участь у зборах  

“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на 

Зборах.  

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать 

присутнім на Зборах.  

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 

голосів.  

За результатами голосування прийняте рішення: 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; 
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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. 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

 

 

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. 

 

 

Голова зборів  ______________________  М.І. Назарчук 
 

Секретар зборів  ______________________  О.В. Винокуров 
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ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

 

Дата проведення голосування: 30 листопада 2018 року. 

Дата складання протоколу 30 листопада 2018 року 

 

Склад тимчасової лічильної комісії: Голова Винокуров О.В. 

           Член комісії Карпенко Ю.С. 

 

Питання 1. «Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря позачергових Загальних 

зборів акціонерів» 

 

Проект рішення:  

Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Винокуров Олександр Вікторович та 

Карпенко Юлія Сергіївна. Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту 

складання та підписання протоколу про підсумки голосування на цих позачергових Загальних 

зборах акціонерів. 

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла Ігоровича, 

секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. 

 
Результати голосування:  

За 3557400 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

Проти 0 0 

Утримався 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 

брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними недійсними 

0 0 

 

Прийняте рішення:  

Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Винокуров Олександр Вікторович та 

Карпенко Юлія Сергіївна. Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту 

складання та підписання протоколу про підсумки голосування на цих позачергових Загальних 

зборах акціонерів. 

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла Ігоровича, 

секретарем – Винокурова Олександра Вікторовича. 

 

Голова тимчасової лічильної комісії _______________   О.В. Винокуров  

 

Член тимчасової лічильної комісії  _______________   Ю.С. Карпенко 
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ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

 

Дата проведення голосування: 30 листопада 2018 року. 

Дата складання протоколу 30 листопада 2018 року  
 

Склад лічильної комісії: Голова Винокуров О.В. 

           Член комісії Карпенко Ю.С. 

 

Питання 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 та надання повноважень на 

укладання таких правочинів голові виконавчого органу Товариства з правом 

передоручення».  

 

Проект рішення:  

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, договори 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. 

 

Результати голосування:  

За 3557400 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

Проти 0 0 

Утримався 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 

брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними недійсними 

0 0 

Прийняте рішення:  

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, договори 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. 

 

Голова лічильної комісії   _______________   О.В. Винокуров  

 

Член лічильної комісії               _______________   Ю.С. Карпенко 
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ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

 

Дата проведення голосування: 30 листопада 2018 року. 

Дата складання протоколу 30 листопада 2018 року. 

 

Склад лічильної комісії: Голова Винокуров О.В. 

           Член комісії Карпенко Ю.С. 

 

   

 

Питання 3. «Про 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».  

 

Проект рішення:  

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. 

  

Результати голосування: 
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За 3557400 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

Проти 0 0 

Утримався 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 

брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними недійсними 

0 0 

 

Прийняте рішення:  
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: 

2) 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. 

 

Голова лічильної комісії   _______________   О.В. Винокуров  

 

Член лічильної комісії               _______________   Ю.С. Карпенко 


