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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

 

 

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (код ЄДРПОУ 
31650052, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31) повідомляє про проведення річних 

загальних зборів акціонерів Товариства. 

 

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) 

проведення загальних зборів 

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 06 квітня 2018 року об 11 

годині 00 хвилин за адресою: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, третій поверх, каб.315. 

 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 06 квітня 2018 року з 10 години 10 

хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, третій поверх, каб.315. 
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам 

акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси 

акціонера на Загальних зборах. 

 

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 

24 годину 00 хвилин 02 квітня 2018 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства). 

 

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень (крім 

кумулятивного голосування) 

 

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів. Схвалення рішення 

Наглядової ради Товариства про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 

Проект рішення: 

Для підрахунку голосів під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати 

лічильну комісію у складі 2 членів – Келембет Ірини Ігорівни та Смик Наталії Василівни. Визначити, що 

повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколу про підсумки 

голосування на цих річних Загальних зборах акціонерів. 

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла Ігоровича, секретарем – Винокурова 

Олександра Вікторовича 

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування, прийняте на засіданні Наглядової ради Товариства 07.02.2018 р. та зафіксоване в протоколі засідання 
Наглядової ради Товариства б/н від 07.02.2018 р. 

Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 

акціонерів Товариства 06 квітня 2018 р.: кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів 

засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів підписом 

члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. 

 

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: 

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. 

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. 
Проект рішення: 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

 

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: 

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. 

 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: 

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

 



6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: 

З урахуванням збитковості діяльності Товариства за підсумками 2017 року розподіл прибутку не проводити, а 

покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 

 

7. 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. 

Проект рішення: 
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 

року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числі угоди з 

нерухомістю, отриманням кредитів, договори страхування, а також інші угоди, або залучення додаткових грошових 

коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за 

даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Надати повноваження щодо підписання таких значних 

правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства на строк з 06 квітня 2018 року по 05 

квітня 2019 року включно. 

 

8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 

Проект рішення: 

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. Усі дії, 
пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, доручити здійснити голові виконавчого 

органу Товариства з правом передоручення. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів акціонерів 

підписати від імені акціонерів Статут Товариства. 

 

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

Проект рішення: 

Внести зміни та затвердити наступні положення Товариства: 

Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; 

Положення про Наглядову раду Товариства; 

Положення про Правління Товариства; 

Положення про Ревізора Товариства. 
Доручити голові виконавчого органу Товариства підписати вищезазначені положення.  

 

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 

З 06 квітня 2018 р. достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: 

- Голови Наглядової ради Шойхеденка Олександра Валерійовича; 

- члена Наглядової ради Прохорова Сергія Миколайовича; 

- члена Наглядової ради Назарчука Михайла Ігоровича. 

 

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

 

12. Про затвердження умов цивільно-правових/трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства. 

Проект рішення: 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 

Товариства і визначити голову виконавчого органу Товариства особою, уповноваженою від імені Товариства на 

підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради згідно зі 

Статутом Товариства. 

 

5.1  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 

Закону 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, 
зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), розміщено на 

офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: www.vuso.ua. 

 

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 

підготовки до загальних зборів 

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання 

повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами 

(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні з 

понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 

31, третій поверх, каб. 315. Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 

Винокуров Олександр Вікторович. 



Телефон для довідок: (044) 500-37-73. 

 

7. Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 

38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про 

обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 

проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції 

щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 

акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 

проекту рішення. 

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, 

включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. 

 

8. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на 

право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. 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 участі 
та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або 

на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 

Товариство. 

 

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника  
період  

звітний  попередній  

Усього активів 311 072,4 295 546,5 

Основні засоби   25 521,4 27 841,8 

Довгострокові фінансові інвестиції   0 30 669,3 

Запаси  791,2 1 313,7 

Сумарна дебіторська заборгованість   19 722,3 19 496,4 

Грошові кошти та їх еквіваленти  100 196,9 68 572,7 

Нерозподілений прибуток  25 764,2 31 976,6 

Власний капітал 160 243,7 163 612,7 

Статутний капітал  60 000,0 60 000,0 

Довгострокові зобов’язання  123 123,0 117 738,7 

Поточні зобов'язання  27 615,7 14 195,1 

Чистий прибуток (збиток)  (3 364,5) 105,4 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  0 0 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  389 429 

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

(08.02.2018 р.), загальна кількість акцій Товариства складає 6 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій 

становить 6 000 000 шт. 

 
Для участі у Загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі 

представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на 

участь у Загальних зборах. 

 

 

Виконуючий обов’язки 

Голови Правління ПрАТ «СК «ВУСО»       А.В. Артюхов 

 


