
Звіт керівництва (звіт про управління) 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» 

(далі – Товариство) 

код за ЄДРПОУ 25285050, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Основнi напрямки дiяльностi на 2021 рiк: 

1)Розширення каналiв продажу страхових продуктiв; 

2)Створення розгалуженої агентської мережi; 

3)Розширення клiєнтської бази за рахунок прямих продажiв; 

4)Пiдвищення якостi страхових продуктiв; 

5)Створення iнновацiйних страхових продуктiв; 

Для покращення фiнансового стану Товариства та пiдвищення платоспроможностi, 

виконання вимог чинного законодавства в майбутньому, Компанiя потребує залучення 

додаткових iнвестицiй в капiтал Товариства. Керiвництвом Товариства ведуться переговори 

з потенцiйними iноземними iнвесторами з метою залучення додаткового капiталу на 

розвиток Товариства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" - унiверсальна 

клiєнтоорiєнтована страхова компанiя. Працює на українському ринку з 12 листопада 1997 

року. ПрАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" має 28 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi. 

У 2020 роцi основний дохiд вiд фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї був отриманий 

вiд надходження страхових та перестрахових платежiв у сумi 32 367,0 тис. грн. Чистий дохiд 

вiд проведення страхової дiяльностi склав 23 582,0 тис. грн.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що не вiдбувалось укладення деривативiв або вчинення 

правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв  емiтентом ПРАТ "СК ВЕЛТЛIНЕР" (за 

вiдсутнiстю похiдних цiнних паперiв). 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
iнформацiя вiдсутня в зв'язку iз вiдсутнiстю зазначених вище операцiй  

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ризику 

грошових потокiв , про що зазначено в  Примiтцi "8.4  Управлiння фiнансовими ризиками"  

до фiнансової звiтностi  ПрАТ "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР"за рiк, який закiнчується 31 

грудня 2020 р., що є невiд'ємною частиною Фiнансової звiтнiстi ПрАТ "Страхова компанiя 

"ВЕЛТЛIНЕР"за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство у своїй дiяльностi дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi 

визначенi у Кодексi корпоративного управлiння, статутi Товариства: щорiчно звiтує про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства на загальних зборах акцiонерiв; 



оприлюднює рiчну звiтнiсть на сайтi НКЦПФР, власному сайтi та друкованих виданнях; 

акцiонерам надається можливiсть ознайомитися з матерiалами зборiв та рiчними звiтами. 

Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 

Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу здiйснюють  Загальнi збори та Наглядова рада 

Товариства, яка  в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, регулює 

дiяльнiсть Правлiння; фактiв вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння немає.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати 
Товариство має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, який 

прийнятий 13.12.2012 р. Наглядовою Радою Товариства - протокол №49. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану 

понад визначені законодавством вимоги 
Вiдхилень вiд принципiв та вимог Кодексу корпоративного управлiння протягом 2020 року 

немає. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, 

від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і 

причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі 

положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або 

третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
фактiв вiдхилень вiд Кодексу корпоративного управлiння немає 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 31.01.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що виносились на голосування 

(порядок денний на позачерговi загальнi збори Товариства): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення 

загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Про укладення договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi термiном дiї три роки. 

4. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв. 

 

З першого питання порядку денного 

Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

доповiла щодо необхiдностi обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

зборiв та запропонувала: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань, 

включених до порядку денного та складання протоколiв лiчильної комiсiї. 

Рiшення щодо першого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 



складi: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань, 

включених до порядку денного та складання протоколiв лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв.   

СЛУХАЛИ: Костишина Юрiя Iвановича, який запропонував: 

1. Обрати Головою Зборiв - Алексєєва Андрiя Олександровича, а секретарем 

зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича. 

2. Встановити наступний регламент проведення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв: 

- Одна доповiдь - до 10 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 20 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 30 хвилин. 

Рiшення щодо другого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 

1. Обрати Головою Зборiв - Алексєєва Андрiя Олександровича, а секретарем 

зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича. 

2. Встановити наступний регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв: 

- Одна доповiдь - до 10 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 20 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 30 хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

Про укладення договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi термiном дiї три роки. 

 СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Товариства Гордiйчук Ганна Танасiївна, яка 

оголосила, що переможцем конкурсу з вiдбору аудитора є ТОВ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "АУДИТ СЕРВIС ГРУП", з яким запропонувала укласти договiр з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки 

термiном дiї на три роки. 

Рiшення щодо третього питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ: 

Укласти договiр з ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ СЕРВIС ГРУП" щодо 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки 

термiном дiї на три роки. 

 

З четвертого питання порядку денного 

Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв. 

 СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Товариства Гордiйчук Ганна Танасiївна про 

необхiднiсть схвалити укладення Товариством правочинiв, а саме Попереднього 

договору купiвлi-продажу частки в статутному капiталi ТОВ "ПЕАСУКР" . 

Рiшення щодо четвертого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: 

Схвалити укладення Товариством правочинiв, а саме Попереднього договору 

купiвлi-продажу частки в статутному капiталi ТОВ "ПЕАСУКР". 

 

У вiдповiдностi до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР"  

Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення про скликання позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 9/2019 вiд 27 грудня 2019 р.). 

 

Вид загальних зборів річні позачергові 



 X 

Дата проведення 25.06.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний на позачерговi загальнi збори Товариства): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та затвердження 

регламенту. 

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв. 

3. Затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

4. Прийняття рiшеннь про надання згоди на вчинення правочинiв. 

5. Затвердження, пiдписання та реєстрацiя Статуту ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

6. Затвердження Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

 

З першого питання порядку денного 

Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

доповiла щодо необхiдностi обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

зборiв та запропонувала: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Затвердити такий регламент роботи  позачергових загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна акцiя - 

один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв 

для голосування. 

Рiшення щодо першого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Затвердити такий регламент роботи  позачергових загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна акцiя - 

один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв 

для голосування. 

 

З другого питання порядку денного 

Про обрання голови та секретаря зборiв. 

СЛУХАЛИ: Костишина Юрiя Iвановича, який запропонував: 

1. Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича, секретарем Зборiв 

Шопулко Людмилу Миколаївну. 

Рiшення щодо другого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 

Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича, секретарем Зборiв 

Шопулко Людмилу Миколаївну. 

 



З третього питання порядку денного 

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

 СЛУХАЛИ: голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчувати печаткою 

Товариства. 

Рiшення щодо третього питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ: 

Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчуються печаткою Товариства. 

 

З четвертого питання порядку денного 

Прийняття рiшеннь про надання згоди на вчинення правочинiв.  

СЛУХАЛИ: Голову правлiння, яка запропонувала надати згоду на укладення 

договору про продаж веб-сайту в доменi e-velt.com.ua на користь ПП "ЮРIАН-

КАПIТАЛ" та укладення договору про прийняття Товариством в дарунок 

земельної дiлянки. 

Рiшення щодо четвертого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: 

Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, а саме:  

- укладення договору про продаж веб-сайту в доменi e-velt.com.ua на користь ПП 

"ЮРIАН-КАПIТАЛ"; 

- укладення договору про прийняття Товариством в дарунок земельної дiлянки. 

 

З п'ятого питання порядку денного 

Затвердження, пiдписання та реєстрацiя Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала розглянути, затвердити та зареєструвати статут Товариства у новiй 

редакцiї. 

Рiшення щодо п'ятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Затвердити Статут ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй 

редакцiї. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства Голову Зборiв та секретаря Зборiв. Уповноважити Голову Правлiння 

на здiйснення всiх дiй, необхiдних для державної реєстрацiї Статуту Товариства у 

новiй редакцiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань з правом передоручення цих 

повноважень. Витрати, пов'язанi з реєстрацiєю Статуту в новiй редакцiї на 

Товариство. 

З шостого питання порядку денного 

Затвердження Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала затвердити Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

 

З шостого питання порядку денного 

Затвердження Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала затвердити Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

Рiшення щодо шостого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: 

Затвердити Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї 



 

У вiдповiдностi до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР"  

Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення про скликання позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 03/2020 вiд 05 червня 2020 р.). 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.09.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний на позачерговi загальнi збори Товариства): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

4. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 

5. Про обрання членiв Наглядової Ради. 

6. Про укладення договорiв з членами Наглядової Ради. 

7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новiй редакцiї. 

8. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

9. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 

10. Про укладення договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 

 

З першого питання порядку денного 

Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

доповiла щодо необхiдностi обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

зборiв та запропонувала: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Алексєєва Мар'яна Миколаївна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань, 

включених до порядку денного та складання протоколiв лiчильної комiсiї. 

Рiшення щодо першого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Алексєєва Мар'яна Миколаївна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань, 

включених до порядку денного та складання протоколiв лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв.   

Доповiдач - Костишин Ю. I. запропонував: 

1. Обрати Головою Зборiв - Алексєєва Андрiя Олександровича, а секретарем 

зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича. 

2. Встановити наступний регламент проведення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв: 

- Одна доповiдь - до 10 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 20 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 30 хвилин. 

Рiшення щодо другого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 



1. Обрати Головою Зборiв - Алексєєва Андрiя Олександровича, а секретарем 

зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича. 

2. Встановити наступний регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв: 

- Одна доповiдь - до 10 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 20 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 30 хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

 СЛУХАЛИ: голову зборiв Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував 

бюлетенi для голосування засвiдчувати круглою печаткою Товариства. 

Рiшення щодо третього питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ: 

Бюлетенi для голосування засвiдчувати круглою печаткою Товариства. 

 

З четвертого питання порядку денного 

Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 

СЛУХАЛИ: голову зборiв Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував 

припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Гордiйчук Ганни 

Танасiївни, членiв Наглядової ради Товариства Ставничого Олексiя 

Миколайовича, Костишин Оксани Ярославiвни з 28 вересня 2020 року. 

Рiшення щодо четвертого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: 

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Гордiйчук Ганни 

Танасiївни, членiв Наглядової ради Товариства Ставничого Олексiя 

Миколайовича, Костишин Оксани Ярославiвни з 28 вересня 2020 року. 

 

З п'ятого питання порядку денного 

Про обрання членiв Наглядової ради. 

СЛУХАЛИ: голову зборiв Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував 

обрати з 29 вересня 2020 року строком на три роки Наглядову раду Товариства у 

складi: Голова Наглядової ради Товариства Шеремет Руслан Миколайович, члени 

Наглядової ради Товариства Алексєєва Мар'яна Миколаївна, Костишин Оксана 

Ярославiвна. 

Рiшення щодо п'ятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Обрати з 29 вересня 2020 року строком на три роки Наглядову раду Товариства у 

складi: Голова Наглядової ради Товариства Шеремет Руслан Миколайович, члени 

Наглядової ради Товариства Алексєєва Мар'яна Миколаївна, Костишин Оксана 

Ярославiвна. 

 

З шостого питання порядку денного 

Про укладення договорiв з членами Наглядової ради. 

 СЛУХАЛИ: Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував 

Уповноважити Голову правлiння - Шопулко Людмилу Миколаївну укласти вiд 

iменi Товариства з членами Наглядової ради договори про виконання 

повноважень на безоплатнiй основi строком на три роки. 

Рiшення щодо шостого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: 

Уповноважити Голову правлiння - Шопулко Людмилу Миколаївну укласти вiд 

iменi Товариства з членами Наглядової ради договори про виконання 

повноважень на безоплатнiй основi строком на три роки. 

 

З сьомого питання порядку денного 

Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новiй редакцiї. 



 СЛУХАЛИ: Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував затвердити 

Положення про Наглядову Раду Товариства в новiй редакцiї. 

Рiшення щодо сьомого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: 

Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новiй редакцiї. 

 

З восьмого питання порядку денного 

Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 СЛУХАЛИ: Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував припинити 

повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Алексєєвої Мар'яни 

Миколаївни, членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Москалюк Тетяни Вiталiївни, 

Хомич Тетяни Степанiвни з 28 вересня 2020 року. 

Рiшення щодо восьмого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: 

Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Алексєєвої 

Мар'яни Миколаївни, членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Москалюк Тетяни 

Вiталiївни, Хомич Тетяни Степанiвни з 28 вересня 2020 року. 

 

З дев'ятого питання порядку денного 

Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 СЛУХАЛИ: Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував обрати з 29 

вересня 2020 року строком на три роки Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: 

Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Алексєєв Андрiй Олександрович, члени 

Ревiзiйної комiсiї Товариства Москалюк Тетяна Вiталiївна, Хомич Тетяна 

Степанiвна. 

Рiшення щодо дев'ятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Обрати з 29 вересня 2020 року строком на три роки Ревiзiйну комiсiю Товариства 

у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Алексєєв Андрiй Олександрович, 

члени Ревiзiйної комiсiї Товариства Москалюк Тетяна Вiталiївна, Хомич Тетяна 

Степанiвна. 

 

З десятого питання порядку денного 

Про укладення договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 

 СЛУХАЛИ: Алексєєва Андрiя Олександровича, який запропонував 

уповноважити Голову правлiння укласти вiд iменi Товариства з членами 

Ревiзiйної комiсiї договори про виконання повноважень на безоплатнiй основi 

строком на три роки. 

Рiшення щодо десятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Уповноважити Голову правлiння укласти вiд iменi Товариства з членами 

Ревiзiйної комiсiї договори про виконання повноважень на безоплатнiй основi 

строком на три роки. 

 

У вiдповiдностi до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР"  

Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення про скликання позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 5/2020 вiд 03 вересня 2020 р.) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 17.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний на черговi рiчнi загальнi збори Товариства): 



1. Про обрання лiчильної комiсiї чергових рiчних загальних зборiв та 

затвердження регламенту. 

2. Про обрання голови та секретаря чергових рiчних загальних зборiв. 

3. Затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. 

9. Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2019 рiк, визначення 

розмiру резервного капiталу. 

10. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його у новiй редакцiї. 

11. Внесення змiн про види економiчної дiяльностi, що мiстяться у Єдиному 

державному реєстрi. 

12. Надання повноважень Головi Правлiння Товариства здiйснити державну 

реєстрацiю статуту Товариства у новiй редакцiї та для державної реєстрацiї змiн 

до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi. 

 

З першого питання порядку денного 

Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

доповiла щодо необхiдностi обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

зборiв та запропонувала: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Затвердити такий регламент роботи чергових рiчних загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна акцiя - 

один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв 

для голосування. 

Рiшення щодо першого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

1. Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у 

складi: 

- Костишин Юрiй Iванович - Голова Лiчильної комiсiї; 

- Шеремет Iрина Олегiвна - секретар Лiчильної комiсiї. 

2. Затвердити такий регламент роботи чергових рiчних загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна акцiя - 

один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв 

для голосування. 

 

З другого питання порядку денного 

Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення 

чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв.   

СЛУХАЛИ: Костишина Юрiя Iвановича, який запропонував: 

1. Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича, секретарем Зборiв 

Шопулко Людмилу Миколаївну. 



Рiшення щодо другого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 

1. Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана Миколайовича, секретарем Зборiв 

Шопулко Людмилу Миколаївну. 

 

З третього питання порядку денного 

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

 СЛУХАЛИ: голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчувати печаткою 

Товариства. 

Рiшення щодо третього питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ: 

Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчуються печаткою Товариства. 

 

З четвертого питання порядку денного 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

 СЛУХАЛИ: Голову зборiв Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував 

Головi Наглядової ради звiтувати про роботу Наглядової ради в 2019 роцi. Голова 

Наглядової ради Гордiйчук Ганна Танасiївна прозвiтувала та надала звiт 

Наглядової ради. Iз звiту випливає, що дiяльнiсть Наглядової ради в 2019 роцi 

здiйснювалася вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Нiхто 

з членiв Наглядової ради не висловлював особливої думки з питань, якi були 

розглянутi на засiданнях Наглядової ради, i нiхто не оскаржував рiшення, якi були 

прийнятi на засiданнях i вiдображенi в протоколах Наглядової ради. Шеремет 

Руслан Миколайович запропонував затвердити звiт Наглядової ради. 

Рiшення щодо четвертого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: 

Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк та прийняти до вiдома. (Додаток № 3 

до цього Протоколу) 

 

З п'ятого питання порядку денного 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Шопулко Людмилу Миколаївну, яка звiтувала про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та надала 

звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2019 рiк. 

Голова зборiв Шеремет Руслан Миколайович запропонував зборам прийняти до 

вiдома i затвердити звiт Голови Правлiння Шопулко Людмили Миколаївни про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 

Рiшення щодо п'ятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 

1. Затвердити звiт Правлiння за 2019 рiк та прийняти до вiдома (Додаток № 4 до 

цього Протоколу). 

 

З шостого питання порядку денного 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 

СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Алексєєву Мар'яну Миколаївну, яка 

оголосила звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 

Рiшення щодо шостого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: 

1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк та прийняти до вiдома (Додаток № 

5 до цього Протоколу). 

 



З сьомого питання порядку денного 

Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Шопулко Людмилу Миколаївну, яка доповiла 

рiчний звiт Товариства за 2019 рiк, повiдомила показники фiнансових результатiв. 

Рiшення щодо сьомого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: 

Затвердити рiчний звiт ПрАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" за 2019 рiк та прийняти до 

вiдома (Додаток № 6 до цього Протоколу). 

 

З восьмого питання порядку денного 

Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду.  

СЛУХАЛИ: Голову зборiв Шеремет Руслана Миколайовича, який запропонував 

затвердити аудиторський висновок ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ 

СЕРВIС ГРУП" щодо звiтностi Товариства за 2019 рiк та прийняти до вiдома. 

Рiшення щодо восьмого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: 

1. Затвердити аудиторський висновок ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ 

СЕРВIС ГРУП" щодо звiтностi Товариства за 2019 рiк та прийняти до вiдома. 

 

З дев'ятого питання порядку денного 

Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2019 рiк, визначення розмiру 

резервного капiталу. 

 СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

доповiла про прибуток Товариства за 2019 рiк у сумi 193 039,40 грн. , 

запропонувала прибуток за 2019 рiк не розподiляти, дивiденди акцiонерам не 

нараховувати та не виплачувати, здiйснити вiдрахування до резервного фонду 5 % 

прибутку за 2019 рiк в сумi 9 651,97 тис. грн. та спрямувати на поточнi витрати 

господарської дiяльностi Товариства 183 387,43 тис. грн. 

Рiшення щодо дев'ятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 

1. Затвердити результати за 2019 рiк у сумi 193 039,40 грн. прибутку. 

2.Прибуток за 2019 рiк не розподiляти, дивiденди акцiонерам не нараховувати та 

не виплачувати, здiйснити вiдрахування до резервного фонду 5 % прибутку за 

2019 рiк в сумi 9 651,97 тис. грн. та спрямувати на поточнi витрати господарської 

дiяльностi Товариства 183 387,43 тис. грн. 

 

З десятого питання порядку денного 

Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його 

у новiй редакцiї. 

СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Шопулко Людмилу Миколаївну, яка 

запропонувала затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його 

у новiй редакцiї. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову редакцiю 

Статуту Товариства Голову Зборiв та секретаря Зборiв. 

Рiшення щодо десятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: 

1.Затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй 

редакцiї. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства Голову Зборiв та секретаря Зборiв. 

 

З одинадцятого питання порядку денного 

Внесення змiн про види економiчної дiяльностi, що мiстяться у Єдиному 

державному реєстрi. 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Товариства, яка запропонувала додати у вiдомостi 

про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 



фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вид економiчної 

дiяльностi за кодом 66.22. Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. 

Рiшення щодо одинадцятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.  

РIШЕННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Додати у вiдомостi про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вид 

економiчної дiяльностi за кодом 66.22. Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. 

 

З дванадцятого питання порядку денного 

Надання повноважень Головi Правлiння Товариства здiйснити державну 

реєстрацiю статуту Товариства у новiй редакцiї та для державної реєстрацiї змiн 

до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi. 

СЛУХАЛИ: Голова зборiв Шеремет Руслан Миколайович запропонував прийняти 

рiшення про надання повноважень Головi Правлiння Товариства здiйснити 

державну реєстрацiю статуту Товариства у новiй редакцiї та для державної 

реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному 

державному реєстрi. Витрати, пов'язанi з реєстрацiєю Статуту та змiною 

вiдомостей про Товариство покласти на Товариство. 

Рiшення щодо дванадцятого питання прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. 

РIШЕННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: 

Уповноважити Голову Правлiння на здiйснення всiх дiй, необхiдних для 

державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та для державної 

реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товарсивто, що мiстяться в Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 

формувань з правом передоручення цих повноважень. Витрати, пов'язанi з 

реєстрацiєю Статуту та змiною вiдомостей про Товариство покласти на 

Товариство. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР") 

Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення про скликання чергових рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 02/2020 вiд 04 березня 2020 р.). 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 



Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.Про обрання 

членiв Наглядової Ради. Про укладення договорiв з членами 

Наглядової Ради. Про затвердження Положення про Наглядову Раду 

Товариства в новiй редакцiї. Про припинення повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Про укладення 

договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Нi 

Інше (зазначити) Iншого немає 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

Не було такої подiї 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

Не було такої подiї 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

член Наглядової ради Товариства Костишин  X 



Оксана Ярославiвна 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Повноваження вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду та 

Статуту Товариства.. 

Голова Наглядової ради Товариства Шеремет 

Руслан Миколайович 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Повноваження вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду та 

Статуту Товариства. 

член Наглядової ради Товариства Алексєєва 

Мар'яна Миколаївна 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Повноваження вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду та 

Статуту Товариства. 

 

Чи проведені 

засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; 

процедури, що 

застосовуються 

при прийнятті 

наглядовою радою 

рішень; 

визначення, як 

діяльність 

наглядової ради 

зумовила зміни у 

фінансово-

господарській 

діяльності 

товариства 

У 2020 роцi проводилось 8 засiдань Наглядової ради.  

Протягом звiтного року на засiданнях Наглядової ради розглядались та 

приймались наступнi рiшення:  

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Пiдготовка та подання до Нацкомфiнпослуг звiтних даних щодо 

здiйснення страхової дiяльностi Товариства.  

3.Визначення осiб вiдповiдальних за пiдготовку i подання до 

Нацкомфiнпослуг звiтних даних щодо здiйснення страхової дiяльностi 

Товариства.  

Ухвалили:  

1.Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Гордiйчук Ганну Танасiївну, а секретарем засiдання - 

Члена Наглядової ради Товариства Ставничого Олексiя Миколайовича.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Ухвалили:  

 1.На виконання вимог Порядку складання звiтних даних страховикiв 

затверджених розпорядженням № 39 вiд 03.02.2004 року (iз змiнами i 

доповненнями вiд 04.09.2018 р. №1521) керiвництву Товариства у строк 

до 28.02.2020 року пiдготувати та подати до Нацкомфiнпослуг рiчнi 

звiтнi данi щодо здiйснення страхової дiяльностi Товариством. 

Ухвалили:  

Призначити вiдповiдальними особами за пiдготовку i подання до  

Нацкомфiнпослуг рiчних звiтних даних щодо здiйснення страхової 

дiяльностi Товариства за 2019 рiк Голову Правлiння Товариства 

Шопулко Л.М. та головного бухгалтера Степанчук К.М., а також надати 

їм повноваження щодо пiдписання фiнансової звiтностi.  

(Протокол № 1/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "23" 

сiчня 2020 року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Встановлення дати, часу i мiсця проведення чергових рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 



3.Встановлення часу початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для 

участi у чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

4.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення чергових рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

5.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

6.Затвердження складу Реєстрацiйної комiсiї чергових рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

7.Затвердження порядку денного чергових рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

8.Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв при голосуваннi на 

чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв - до моменту обрання 

лiчильної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

9.Затвердження бюлетеня для голосування. 

Ухвалили:  

1.Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Гордiйчук Ганну Танасiївну, а секретарем засiдання - 

Члена Наглядової ради Товариства Костишин Оксану Ярославiвну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Ухвалили:  

1.Встановити дату проведення чергових рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства - 17 квiтня 2020 року. 

2. Час початку проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - о 10 годинi 00 хвилин. 

3. Мiсце проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1 В, 4-й 

поверх, (приймальня). 

Ухвалили:  

встановити: 

1. Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 00 хвилин; 

2. Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 50 хвилин. 

Ухвалили:  

1. Встановити датою складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення чергових рiчних загальних зборiв 

Товариства - 06 березня 2020 року. 

2. Наглядовiй радi Товариства здiйснити належне повiдомлення 

акцiонерiв про проведення чергових рiчних загальних зборiв 

Товариства. 

Ухвалили:  

Встановити датою складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства - 14 

квiтня 2020 року. 

Ухвалили:  

1. Затвердити склад реєстрацiйної комiсiї чергових рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 (трьох) осiб: Радченко Леся 

Iванiвна; Добривечiр Олексiй Сергiйович, Степанчук Клавдiя 

Митрофанiвна. 



2. Реєстрацiйнiй комiсiї на першому засiданнi обрати Голову 

реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Ухвалили:  

Затвердити наступний порядок денний чергових рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства: 

Проект Порядку денного: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї чергових рiчних загальних зборiв та 

затвердження регламенту. 

Проект рiшення: Обрати запропонований склад робочих органiв 

чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

Затвердити такий регламент роботи чергових рiчних загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна 

акцiя - один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування. 

2. Про обрання голови та секретаря чергових рiчних загальних зборiв. 

Проект рiшення: Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана 

Миколайовича, секретарем Зборiв Шопулко Людмилу Миколаївну. 

3. Затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

Проект рiшення: Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчуються 

печаткою Товариства. 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк та 

прийняти до вiдома. 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 

Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння за 2019 рiк та прийняти до 

вiдома. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора). 

Проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк та 

прийняти до вiдома. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" за 

2019 рiк та прийняти до вiдома. 

8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

Проект рiшення: Затвердити аудиторський висновок ТОВ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ СЕРВIС ГРУП" щодо звiтностi 

Товариства за 2019 рiк та прийняти до вiдома. 

9. Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2019 рiк, 

визначення розмiру резервного капiталу. 

Проект рiшення:1. Затвердити результати за 2019 рiк у сумi 193,00 тис. 

грн. прибутку. 

2.Прибуток за 2019 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати, 

здiйснити вiдрахування до резервного фонду в сумi 9,65 тис. грн. та 

спрямувати на поточнi витрати господарської дiяльностi Товариства 

183,35 тис. грн. 

10. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новiй редакцiї 



Проект рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новiй редакцiї.  Уповноважити вiд iменi акцiонерiв 

пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства Голову Зборiв та 

секретаря Зборiв. 

11. Внесення змiн про види економiчної дiяльностi, що мiстяться у 

Єдиному державному реєстрi. 

Проект рiшення: додати у вiдомостi про Товариство, що мiстяться в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань вид економiчної дiяльностi за 

кодом 66.22. Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. 

12. Надання повноважень Головi Правлiння Товариства здiйснити 

державну реєстрацiю статуту Товариства у новiй редакцiї та для 

державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 

мiстяться в Єдиному державному реєстрi. 

Проект рiшення: Уповноважити Голову Правлiння на здiйснення всiх 

дiй, необхiдних для державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй 

редакцiї та для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товарсивто, 

що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 

осiб - пiдприємцiв та громадських формувань з правом передоручення 

цих повноважень. Витрати, пов'язанi з реєстрацiєю Статуту та змiною 

вiдомостей про Товариство покласти на Товариство.  

Ухвалили:  

1. Вибрати лiчильну комiсiю у складi: 

- Смицька Ольга Олександрiвна; 

- Порожнетова Марина Петрiвна. 

2. Строк повноважень членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв 

зареєстрованих акцiонерiв для участi у загальних зборах у складi: 

Смицька Ольга Олександрiвна, Порожнетова Марина Петрiвна 

припиняється з моменту обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку 

голосiв при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв. 

Ухвалили:  

Затвердити форму та змiст Бюлетеня для простого голосування на 

чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР". 

(Протокол № 2/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "04" 

березня 2020 року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Встановлення дати, часу i мiсця проведення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Встановлення часу початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для 

участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

4.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

5.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

6.Затвердження складу Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

7.Затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 



8.Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв при голосуваннi на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв - до моменту обрання 

лiчильної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Ухвалили:  

1.Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Гордiйчук Ганну Танасiївну, а секретарем засiдання - 

Члена Наглядової ради Товариства Костишин Оксану Ярославiвну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Ухвалили:  

1.Встановити дату проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - 25 червня 2020 року. 

2. Час початку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - о 10 годинi 00 хвилин. 

3. Мiсце проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1 В, 4-й 

поверх, (приймальня). 

Ухвалили:  

встановити: 

1. Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 00 хвилин; 

2. Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 55 хвилин. 

Ухвалили:  

1. Встановити датою складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв Товариства - 

05 червня 2020 року. 

2. Наглядовiй радi Товариства здiйснити належне повiдомлення 

акцiонерiв про проведення позачергових загальних зборiв Товариства. 

9.Затвердження бюлетеня для голосування. 

Ухвалили:  

Встановити датою складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства - 21 

червня 2020 року. 

Ухвалили:  

1. Затвердити склад реєстрацiйної комiсiї позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 (трьох) осiб: Радченко Леся Iванiвна; 

Добривечiр Олексiй Сергiйович, Фонталiна Валентина Володимирiвна. 

2. Реєстрацiйнiй комiсiї на першому засiданнi обрати Голову 

реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Ухвалили:  

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства: 

Проект Порядку денного: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та 

затвердження регламенту. 

Проект рiшення: Обрати запропонований склад робочих органiв 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Затвердити такий регламент роботи позачергових загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 



для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна 

акцiя - один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування. 

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв. 

Проект рiшення: Обрати Головою Зборiв - Шеремета Руслана 

Миколайовича, секретарем Зборiв Шопулко Людмилу Миколаївну. 

3. Затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

Проект рiшення: Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчуються 

печаткою Товариства. 

4. Прийняття рiшеннь про надання згоди на вчинення правочинiв. 

Проект рiшення: Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, а 

саме:  

- укладення договору про продаж веб-сайту в доменi e-velt.com.ua на 

користь ПП "ЮРIАН-КАПIТАЛ" на умовах визначених Головою 

правлiння Товариства; 

- укладення договору про прийняття Товариством в дарунок земельної 

дiлянки на умовах, запропонованих Головою правлiння Товариства та 

схвалених Зборами. 

5. Затвердження, пiдписання та реєстрацiя Статуту ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

Проект рiшення: Затвердити Статут ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв 

пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства Голову Зборiв та 

секретаря Зборiв. Уповноважити Голову Правлiння на здiйснення всiх 

дiй, необхiдних для державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй 

редакцiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань з правом передоручення цих 

повноважень. Витрати, пов'язанi з реєстрацiєю Статуту в новiй редакцiї 

на Товариство. 

6. Затвердження Положення про Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

Проект рiшення: Затвердити Положення про Правлiння ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" в новiй редакцiї. 

Ухвалили:  

1. Вибрати лiчильну комiсiю у складi: 

- Степанчук Клавдiя Митрофанiвна; 

- Порожнетова Марина Петрiвна. 

2. Строк повноважень членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв 

зареєстрованих акцiонерiв для участi у загальних зборах у складi: 

Степанчук Клавдiя Митрофанiвна, Порожнетова Марина Петрiвна 

припиняється з моменту обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку 

голосiв при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв. 

Ухвалили:  

Затвердити форму та змiст Бюлетеня для простого голосування на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР". 

(Протокол № 3/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "05" 

червня 2020 року) 

 



Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Про вiдпустку Голови правлiння Товариства. 

Ухвалили:  

1.Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Гордiйчук Ганну Танасiївну, а секретарем засiдання - 

Члена Наглядової ради Товариства Костишин Оксану Ярославiвну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Ухвалили:  

1. Головi правлiння Товариства Шопулко Л.М., надати частину щорiчної 

основної вiдпустки тривалiстю 5 календарних днiв з 06.07.2020 року по 

10.07.2020 року включно. Призначити тимчасово виконуючою обов'язки 

Голови правлiння Товариства на перiод вiдпустки Шопулко Л.М. члена 

Правлiння Товариства - директора департаменту перестрахування  

Порожнетову Марину Петрiвну без доплати рiзницi в посадових 

окладах. 

(Протокол № 4/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "30" 

червня 2020 року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Встановлення дати, часу i мiсця проведення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Встановлення часу початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для 

участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

4.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

5.Встановлення дати складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

6.Затвердження складу Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

7.Затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

8.Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв при голосуваннi на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв - до моменту обрання 

лiчильної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

9.Затвердження бюлетеня для голосування. 

Ухвалили:  

1.Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Гордiйчук Ганну Танасiївну, а секретарем засiдання - 

Члена Наглядової ради Товариства Ставничого Олексiя Миколайовича.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 



Ухвалили:  

1.Встановити дату проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - 25 вересня 2020 року. 

2. Час початку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - о 10 годинi 00 хвилин. 

3. Мiсце проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1 В, 4-й 

поверх, (приймальня). 

Ухвалили:  

встановити: 

1. Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 00 хвилин; 

2. Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для 

участi у Зборах: о 9 годинi 55 хвилин. 

Ухвалили:  

1. Встановити датою складання списку акцiонерiв, якi будуть 

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв Товариства - 

04 вересня 2020 року. 

2. Наглядовiй радi Товариства здiйснити належне повiдомлення 

акцiонерiв про проведення позачергових загальних зборiв Товариства. 

Ухвалили:  

Встановити датою складання списку акцiонерiв, що мають право на 

участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства - 22 

вересня 2020 року. 

Ухвалили:  

1. Затвердити склад реєстрацiйної комiсiї позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 (трьох) осiб: Радченко Леся Iванiвна; 

Добривечiр Олексiй Сергiйович, Фонталiна Валентина Володимирiвна. 

2. Реєстрацiйнiй комiсiї на першому засiданнi обрати Голову 

реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Ухвалили:  

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства: 

Проект Порядку денного: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

Проект рiшення: Обрати запропонований склад робочих органiв 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Затвердити такий регламент роботи позачергових загальних зборiв: 

для доповiдей з питань порядку денного - 15 хвилин. 

для спiвдоповiдей - 10 хвилин. 

для питань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. 

Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна 

акцiя - один голос. 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування. 

2. Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 

Проект рiшення: Обрати Головою Зборiв - Алексєєва Андрiя 

Олександровича, а секретарем зборiв - Шеремета Руслана 

Миколайовича. 

3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

Проект рiшення: Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчуються 



печаткою Товариства. 

4. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 

Проект рiшення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради 

Товариства Гордiйчук Ганни Танасiївни, членiв Наглядової ради 

Товариства Ставничого Олексiя Миколайовича, Костишин Оксани 

Ярославiвни з 28 вересня 2020 року. 

5. Про обрання членiв Наглядової Ради. 

Проект рiшення: проект рiшення не надається вiдповiдно до ч. 2 ст. 38 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

6. Про укладення договорiв з членами Наглядової Ради. 

Проект рiшення: Уповноважити Голову правлiння укласти вiд iменi 

Товариства з членами Наглядової ради договори про виконання 

повноважень на безоплатнiй основi строком на три роки. 

 7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в 

новiй редакцiї. 

Проект рiшення: затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства 

в новiй редакцiї, запропонованiй до розгляду загальним зборам. 

 8. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

Проект рiшення: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Алексєєвої Мар'яни Миколаївни, членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Москалюк Тетяни Вiталiївни, Хомич Тетяни Степанiвни з 28 

вересня 2020 року. 

 9. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 

Проект рiшення: Обрати з 29 вересня 2020 року строком на три роки 

Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Алексєєв Андрiй Олександрович, члени Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Москалюк Тетяна Вiталiївна, Хомич Тетяна Степанiвна. 

10. Про укладення договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 

Проект рiшення: Уповноважити Голову правлiння укласти вiд iменi 

Товариства з членами Ревiзiйної комiсiї договори про виконання 

повноважень на безоплатнiй основi строком на три роки. 

Ухвалили:  

1. Вибрати лiчильну комiсiю у складi: 

- Степанчук Клавдiя Митрофанiвна; 

- Порожнетова Марина Петрiвна. 

2. Строк повноважень членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв 

зареєстрованих акцiонерiв для участi у загальних зборах у складi: 

Степанчук Клавдiя Митрофанiвна, Порожнетова Марина Петрiвна 

припиняється з моменту обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку 

голосiв при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв. 

Ухвалили:  

Затвердити форму та змiст Бюлетеня для простого голосування на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР". 

(Протокол № 5/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "03" 

вересня 2020 року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Про надання згоди на укладання значного правочину. 

Ухвалили:  

1. Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 



Наглядової ради Шеремета Руслана Миколайовича, а секретарем 

засiдання - Члена Наглядової ради Алексєєву Мар'яну Миколаївну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

Було ухвалено рiшення :  

1. Надати згоду на укладання Товариством значного правочину, а саме - 

Мирову угоду у справi  за позовом Приватного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Велтлiнер"  до Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НВО" Промвпровадження" про вiдшкодування 

шкоди, заподiяної внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди  та заяву 

про затвердження мирової угоди. 

2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Шопулко Л.М. на 

укладання вiд iменi Товариства перелiчених документiв у пунктi 1 

другого питання порядку денного  в строк до 30 жовтня 2020 року 

(включно). 

(Протокол № 6/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "20" 

жовтня 2020 року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Про надання згоди на укладання значного правочину. 

3.Про вiдпустку Голови правлiння Товариства. 

Ухвалили:  

 1. Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства - Голову 

Наглядової ради Товариства Шеремета Руслана Миколайовича, а 

секретарем засiдання - Члена Наглядової ради Алексєєву Мар'яну 

Миколаївну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Було ухвалено рiшення :  

1. З метою отримання прибутку вiд iнвестицiй в цiннi папери, 

формування якiсних показникiв страхових резервiв та активiв 

Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а також на 

виконання вимог пiдп. 28 п. 15.5. Статуту Товариства, надати згоду на 

укладання Товариством значного правочину, а саме договору 

(договорiв) купiвлi ОВДП  в строк до 30 листопада 2020 року (включно) 

та/або на надання разового замовлення (замовлень) торговцю СП ТОВ 

"ДРАГОН КАПIТАЛ" на вчинення вiдповiдного правочину 

(правочинiв). 

2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Шопулко Людмилу 

Миколаївну на укладання вiд iменi Товариства перелiчених документiв 

у пунктi 1 другого питання порядку денного  в строк до 30 листопада 

2020 року (включно). 

Ухвалили:  

1. Головi правлiння Товариства Шопулко Л.М., надати частину щорiчної 

основної вiдпустки тривалiстю 14 календарних днiв з 16.11.2020 року по 

29.11.2020 року включно. Призначити тимчасово виконуючою обов'язки 

Голови правлiння Товариства на перiод її вiдпустки члена Правлiння 



Товариства - заступника Голови Правлiння з продажiв Радченко Лесю 

Iванiвну без доплати рiзницi в посадових окладах. 

(Протокол № 7/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "11" 

листопада 2020 року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Обрання голови та секретаря зборiв, визначення регламенту 

проведення засiдання Наглядової ради.  

2.Прийняття  рiшення  про надання згоди на вчинення  значного  

правочину або  попереднє надання згоди на вчинення такого правочину 

у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 300 000 гривень до 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

Ухвалили:  

1. Обрати головою засiдання Наглядової ради Товариства голову 

Наглядової ради Шеремета Руслана Миколайовича, а секретарем 

засiдання - Члена Наглядової ради Костишин Оксану Ярославiвну.  

2. Встановити наступний регламент проведення засiдання Наглядової 

ради Товариства: 

- Одна доповiдь - до 15 хвилин; 

- Виступи в дебатах - до 10 хвилин; 

- Вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин. 

Було ухвалено рiшення:  

1. Надати згоду на вчинення  значного  правочину, а саме:  

уповноважити Голову Правлiння Товариства Шопулко Л.М. на 

укладання вiд iменi Товариства Акту виконаних робiт з Повiреним ФОП 

Алексєєвим Андрiєм Олександровичем за грудень 2020 року на суму вiд 

300 000 грн. до 500 000 грн. та перерахування комiсiйної винагороди за 

ним. 

2. Надати попередню згоду на вчинення  значного  правочину, а саме:  

уповноважити Голову Правлiння Товариства Шопулко Л.М. на 

укладання вiд iменi Товариства Актiв виконаних робiт з Повiреним 

ФОП Алексєєвим Андрiєм Олександровичем за звiтний перiод сiчень 

2021 - грудень 2021 року  та перерахування комiсiйної винагороди за 

ними без додаткового погодження Наглядової Ради, поки Загальнi збори 

акцiонерiв не скористаються своїм правом згiдно статтi 241 Цивiльного 

Кодексу України та Статутом Товариства для змiни рiшення. 

(Протокол № 8/2020 засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "31" 

грудня 2020 року) 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання комітетів 

наглядової ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів  



зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Загальнi збори акцiонерiв визнали роботу Наглядової Ради у 2020 

р. задовiльною. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - 

Шопулко Людмила 

Миколаївна 

До компетенцiї Голови Правлiння належить: 

Голова Правлiння у межах своєї компетенцiї, передбаченої  Статутом, 

Положенням про Правлiння та чинним законодавством: 

1) скликає засiдання Правлiння Товариства, визначає їх порядок 

денний та приймає безпосередньо участь у засiданнях; 

2) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 



3) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства; 

4) представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, 

органiзацiях будь -якої форми власностi та господарювання в Українi 

та за її межами без довiреностi; 

5) вiдкриває в фiнансово-кредитних установах поточнi (в 

нацiональнiй та iноземнiй валютi) та iншi рахунки Товариства; 

6) затверджує за поданням Правлiння штатний розклад Товариства, 

штатний розклад та органiзацiйну структуру дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

7) органiзовує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою Радою або Правлiнням; 

8) представляє Правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 

Ради та на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства, приймає в них 

участь; 

9) має право дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi 

Товариства -страхування, перестрахування, дiяльностi, пов'язаної з 

формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв; 

10) вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини в межах 100 000 

гривень. 

Вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 300 000 гривень до 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, а також вчинення правочину, щодо вiдчуження 

(купiвлi-продажу, мiни, дарування тощо), оренди, iпотеки нерухомого 

майна (в тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва), що 

належить Товариству потребує  

попереднього погодження Наглядової ради.  

11) видає доручення та довiреностi вiд iменi Товариства; 

12) видає накази та iншi розпорядчi документи, що стосуються 

дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання всiма 

працiвниками Товариства; 

13) затверджує цiни та тарифи на послуги Товариства; 

14) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил 

внутрiшнього трудового розпорядку; 

15) пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його 

представниками; 

16) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв, застосовує 

засоби заохочення та накладає стягнення; 

17) визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй 

та представництв; 

18) затверджує посадовi iнструкцiї та положення про структурнi 

пiдроздiли Товариства;  

19) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi 

Товариства; 

20) приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у 

тому числi закордоннi; 

21) виконує iншi дiї вiд iменi Товариства, крiм тих, що входять до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та якi не суперечать 

чинному законодавству та Статуту Товариства. 

Член Правлiння - 

Радченко Леся 

Iванiвна 

Повноваження вiдповiдно до Положення про Правлiння та Статуту 

Товариства. 

Член Правлiння - 

Порожнетова Марина 

Повноваження вiдповiдно до Положення про Правлiння та Статуту 

Товариства. 



Петрiвна 

 

Чи проведені 

засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація 

про результати 

роботи виконавчого 

органу; визначення, 

як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у 

фінансово-

господарській 

діяльності 

товариства 

Протягом 2020 року  вiдбулось 9 засiдань Правлiння. 

Порядок денний Засiдання: 

1. Про розгляд службової записки Заступника Голови правлiння з 

продажiв Радченко Лесi Iванiвни вiд 05.03.2020 р. щодо придбання 

Товариством квадрокоптера. 

Було ухвалено рiшення :  

Придбати квадрокоптер  для забезпечення господарської дiяльностi 

ПрАТ "Страховою компанiєю "ВЕЛТЛIНЕР" в строк до 20.03.2020 р. 

Повiдомити спiвробiтникiв та страхових агентiв Товариства про 

наявнiсть квадрокоптера на балансi Товариства для вирiшення 

господарських потреб як при укладеннi договорiв страхування, так i  

врегулюваннi страхових подiй з можливiстю передачi його в регiони 

за службовою запискою вiдповiдальної особи з описом мети та 

термiну використання. 

( Протокол № 26 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "06" березня 2020 

року) 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Про прийняття рiшення щодо нарахування та сплати комiсiйної 

винагороди страховим посередникам Товариства. 

2.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1.Прийняти рiшення надати Головi Правлiння Шопулко Людмилi 

Миколаївнi повноваження на пiдписання Актiв та виплату агентської 

винагороди вище зазначеним агентам, а саме: 

-ФОП Алексєєв Андрiй Олександрович 

-ФОП Шопулко Олексiй Анатолiйович 

Ухвалили:  

2. Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину у випадках, 

коли сума агентської винагороди згiдно актiв за звiтний мiсяць 

становить вiд 100 000 гривень до 300 000 гривень за узгодженим 

перелiком прiоритетних страхових посередникiв Товариства: ФОП 

Алексєєв Андрiй Олександрович, ФОП Шопулко Олексiй 

Анатолiйович, ФОП Щербак Микола Григорович. 

Надати Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi 

повноваження на пiдписання Актiв за звiтний мiсяць та виплату 

агентської винагороди вище зазначеним агентам поки iншi органи 

управлiння не скористаються своїм правом згiдно статтi 241 

Цивiльного Кодексу України та Статутом Товариства. 

(Протокол № 27 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "02" липня 2020 

року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1. Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 



Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №135/20-КАСКО вiд 31.07.2020 р.  та 

виплату страхового вiдшкодування на офiцiйне СТО - ТОВ "Компанiя 

"Про Лайн" (ЄДРПОУ 36865135)  за страховою подiєю, що мала 

мiсце 16.07.2020 р. за договором добровiльного страхування 

наземного транспорту. 

(Протокол № 28 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "31" липня 2020 

року). 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1.Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 

Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №155/20-КАСКО вiд 17.08.2020 р.  та 

виплату страхового вiдшкодування на офiцiйне СТО - ТОВ-фiрма 

"МТВ" (код ЄДРПОУ - 13990694)  за страховою подiєю, що мала 

мiсце 24.07.2020 р. за договором добровiльного страхування 

наземного транспорту . 

(Протокол № 29 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "17" серпня 2020 

року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1.Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 

Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №185/20-КАСКО вiд 15.09.2020 р. та 

виплату страхового вiдшкодування на СТО - ПП Лихман Павло 

Валерiйович (код ЄДРПОУ - 2747915832)  за страховою подiєю, що 

мала мiсце 16.08.2020 р. за договором добровiльного страхування 

наземного транспорту . 

(Протокол № 30 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "15" вересня 2020 

року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1.Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 

Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №191/20-КАСКО вiд 18.09.2020 р. та 

виплату страхового вiдшкодування на СТО - ТОВ "Термо Авто-

Сервiс Днiпро" (код ЄДРПОУ - 36028261)  за страховою подiєю, що 

мала мiсце 03.09.2020 р. за договором добровiльного страхування 

наземного транспорту . 

(Протокол № 31 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 



товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "18" вересня 2020 

року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

1.Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 

Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №225/20-КАСКО вiд 03.11.2020 р. та 

виплату страхового вiдшкодування Страхувальнику  i на СТО - ФОП 

Ковальчук Вiталiй Анатолiйович (IПН - 2814006331) за 

розбiрку/збiрку пошкодженого ТЗ  за страховою подiєю 

"конструктивна загибель", що мала мiсце 06.10.2020 р. за договором 

добровiльного страхування наземного транспорту № КА 064050 вiд 

19.06.2020 р. з автомобiлем Страхувальника . 

(Протокол № 32 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "03" листопада 

2020 року). 

 

Порядок денний Засiдання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень.  

Було ухвалено рiшення : 

Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину, надати 

Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi повноваження на 

затвердження Страхового Акту №229/20-КАСКО вiд 05.11.2020 р. та 

виплату страхового вiдшкодування на СТО - ФОП Лихман Павло 

Валерiйович (IНН 2747915832) за страховою подiєю , що мала мiсце 

08.10.2020 р. за договором добровiльного страхування наземного 

транспорту . 

(Протокол № 33 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "05" листопада 

2020 року). 

 

На  Засiданнi Правлiння розглядались наступнi питання: 

1.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень,а саме: укладення Договору про 

надання послуг з ФОП Потапова Лiдiя Миколаївна; 

2.Прийняття  рiшення  про  вчинення  значного  правочину у 

випадках, якщо вартiсть послуг, що є його предметом, становить вiд 

100 000 гривень до 300 000 гривень, а саме: укладення Договору про 

надання послуг з ФОП Пономаренко Владислав Володимирович . 

3.Розширити перелiк прiоритетних страхових посередникiв згiдно 

рiшення по питанню 2 Протоколу №27 вiд 02.07.2020 р. засiдання 

Правлiння ПрАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" та вчинення значного 

правочину. 

Були ухваленнi рiшення: 

1.Прийняти рiшення про укладення договору з ФОП Потапова Лiдiя 

Миколаївна  про надання послуг з  розробки та впровадження 

системи "Звiт" з метою автоматизацiї процесу формування усiх форм 



звiтностi в комплексну iнформацiйну систему Нацiонального Банку 

України через партнера M.E.Doc даних квартальної та рiчної звiтностi  

Товариства . 

1.Прийняти рiшення про  укладення договору з ФОП Пономаренко 

Владислав Володимирович  про надання послуг з реклами Товариства 

(розмiщення Реклами на веб-сайтi http://www.velt.com.ua/, 

контекстно-медiйнiй мережi Google i ремаркетинг, рекламна мережа 

Facebook, SEO просування та iнше) . 

1. Прийняти рiшення про  вчинення  значного  правочину у випадках, 

коли сума агентської винагороди згiдно актiв за звiтний мiсяць 

становить вiд 100 000 гривень до 300 000 гривень за узгодженим 

перелiком прiоритетних страхових посередникiв Товариства, в тому 

числi включно: Шеремет Руслан Миколайович, ФОП Селещева 

Оксана Вiкторiвна. 

2. Надати Головi Правлiння Шопулко Людмилi Миколаївнi 

повноваження на пiдписання Актiв за звiтний мiсяць та виплату 

агентської винагороди вище зазначеним агентам поки iншi органи 

управлiння не скористаються своїм правом згiдно статтi 241 

Цивiльного Кодексу України та Статутом Товариства. 

(Протокол № 34 засiдання Правлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" вiд "23" грудня 2020 

року). 

 

Всi прийнятi Правлiнням рiшення знаходилися в межах компетенцiї 

та повноважень, визначених Статутом та рiшеннями вищих органiв 

управлiння.  

 

Оцінка роботи виконавчого органу Задовiльна. 

 

Примітки 
в/д  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

У Товариства наявна система управлiння ризиками, у вiдповiдностi до  цiєї системи: 

- управлiння страховими ризиками в Товариствi грунтується на системному використаннi 

методiв андерайтингу,  контролю за ризиками та фiнансування ризикiв, що  утворює 

ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної 

стiйкостi та рентабельностi дiяльностi Товариства та його конкурентоспроможнiсть на ринку 

в поточному i довготермiновому перiодах.   

- у Товариствi запроваджено систематичний механiзм  виявлення, класифiкацiї, оцiнки та 

аналiзу  ризикiв, в тому числi  ризикiв   лiквiдностi, прийняття невiдповiдної стратегiї 

андерайтингу; настання неочiкуваних збиткiв;   

- Товариством складена карта ризикiв: андеррайтингового, ринкового, дефолту контрагента, 

операцiйного;   

- Товариством визначеннi допустимi межi ризику невиконання норм, що стосуються 

платоспроможностi Товариства вiдповiдно до Положення НАЦКОМФIНПОСЛУГ про 

обов'язковi критерiї та нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика №850 вiд 07.06.2018р., 

Закону України "Про страхування" та iнших нормативно-правових актiв України що 

регулюють покриття страхових резервiв та умови забезпечення платоспроможностi 

страховикiв; 

- Товариством проводяться заходи по зниженню ризикiв  щодо не фiнансових ризикiв - їх 



мiнiмiзацiя, щодо фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, 

ринковий ризик, ризик втрати майна та iн.) - їх оптимiзацiя.   

З метою забезпечення платоспроможностi Товариства встановлено обов'язковий 

щоквартальний монiторинг наступних величин: 

1.Вiдношення фактичної величини платоспроможностi до нормативної величини 

платоспроможностi; 

2.Вiдношення сумарної величини активiв, прийнятих для покриття страхових резервiв, до 

величини страхових резервiв; 

3.Вiдношення нетто-активiв до статутного капiталу; 

4.Вiдношення статутного капiталу до мiнiмальної величини статутного капiталу згiдно вимог 

законодавства. 

По кожному з вищеназваних вiдношень встановлюється мiнiмальний рiвень (у вiдсотках). У 

випадку, якщо фактичне вiдношення стає нижчим за мiнiмальний рiвень, вимагається 

створення плану дiй щодо покращення ситуацiї. 

 

Система внутрiшнього аудиту функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами 

чинного законодавства та корпоративними положеннями. У листопадi 2015 року Наглядовою 

радою Товариства затверджене Положення про службу внутрiшнього аудиту у новiй 

редакцiї. Впродовж року службою внутрiшнього аудиту, згiдно з програмою та  планом 

перевiрок, проводилась перевiрка структурних пiдроздiлiв Товариства, про що складено 

звiти.  Данi у примiтках до Фiнансової звiтнiстi вiдображаються вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України за мiжнародними стандартами. 

  

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує розмiр, встановлений у Статутi 

Товариства не було. 

 

Корпоративне управлiння в Товариствi здiйснюється згiдно вимог дiючого законодавства, 

зокрема, законiв "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" i т. iн. Принципи 

корпоративного управлiння визначенi Статутом товариства.  Звiт про корпоративне 

управлiння є складовою рiчного звiту емiтента, який щорiчно надається до НКЦПФР 

вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826  вiд 03.12.2013  року.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, 

створено Ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 



Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, 

від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше 

(запишіть) 

Положення "Про облiкову полiтику" затверджено Наказом Голови 

Правлiння Товариства №1-ВН вiд 02.01.2019 року. 

У листопадi 2015 року Наглядовою радою Товариства затверджене 

Положення про службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї. Положення 

про регулярне проведення стрес-тестування та розкриття iнформацiї щодо 

ключових ризикiв та результатiв проведення стрес-тестiв в Приватному 

акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя). 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

Документи 

надаються 

для 

Копії 

докуме

нтів 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 



товариства загальних 

зборах 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 



востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Костишин Юрiй Iванович --- 9,984053 

2 Алексєєв Андрiй Олександрович --- 9,982724 

3 Алексєєва Мар'яна Миколаївна --- 9,995681 

4 Шеремет Iрина Олегiвна --- 9,960132 

5 Шеремет Руслан Миколайович --- 9,960132 

6 Костишин Оксана Ярославiвна --- 9,426245 

7 Копоть Ольга Iванiвна --- 9,195348 

8 Алексєєва Василина Євтухiвна --- 9,990033 

9 Гордiйчук Ганна Танасiївна --- 9,994019 

10 Шеремет Надiя Iванiвна --- 7,617607 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість 

акцій з 

обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 вiдсутнi будь-якi обмеження прав участi 

та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента 

 

Опис в/д 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 



Згiдно з п.13. Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени наглядової ради, 

голова та члени правлiння, Голова та члени ревiзiйної комiсiї   Товариства. 

Вiдповiдно до п.15.10. Статуту, Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються 

Загальними зборами Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Обрання членiв 

наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi 

представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 

Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, 

може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Замiна 

представника акцiонера здiйснюється у порядку передбаченому чинним законодавством 

України. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу 

Наглядової ради входять Голова наглядової ради та члени наглядової ради.  Голова 

наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-

який час переобрати голову Наглядової ради.Прийняття рiшення про припинення 

повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв 

акцiонерiв (п.14.4. Статуту). Вiдповiдно до п. 15.22. Статуту, Загальнi збори Товариства 

можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради 

та одночасне обрання нових членiв у випадках, передбачених Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з 

одночасним припиненням договору припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим.  

Вiдповiдно до п.16.5. Статуту, Голова та члени правлiння обираються Наглядовою радою 

термiном до 3 рокiв. Склад Правлiння разом з Головою Правлiння - не менше трьох осiб. До 

складу Правлiння входять: Голова Правлiння, заступники Голови Правлiння, член Правлiння 

з фiнансiв та iншi члени Правлiння, призначенi у визначеному Статутом порядку. 

Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння  є виключною компетенцiєю 

наглядової ради (п.15.5. Статуту). 

Вiдповiдно до п.17.1.Статуту, Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi не менше нiж трьох осiб з 

числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається 

Загальними зборами з числа членiв Ревiзiйної комiсiї. Строк повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї становить три роки, якщо рiшенням Загальних зборiв не передбачено iнше. В разi 

закiнчення строку повноважень, члени Ревiзiйної комiсiї продовжують виконання своїх 

обов'язкiв до призначення Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА РАДА (п.2.3, п. 3.1.  Положення про наглядову раду, п.15.5. Статуту): 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються дiяльнiсть 

Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що 

рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства;   

2) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

3) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 

та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами 



позачергових Загальних зборiв; 

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї; 

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;  

 7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту Товариства;  

 8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

 9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

 10) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

 11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 

акцiонерi товариства";  

 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 

 13) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення 

розмiру їх винагороди; 

 14) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

Правлiння; 

 15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  

16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 

аудитора); 

17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у 

тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 

19) розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

 20) обрання реєстрацiйної комiсiї;  

 21) обрання аудитора Товариства (аудиторської фiрми) ля проведення аудиторської 

перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення  

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

 22) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

23) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах встановленого строку;  

 24) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, а також вирiшення питань про внесення будь-яких змiн до 

Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;  

 25) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

26) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 300 000 гривень до 25 вiдсоткiв 17 вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання згоди на 

вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону 

України "Про акцiонернi товариства";  

 29) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй;  



 30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

33) попереднє затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, якi скликаються 

Наглядовою радою; 

 34) прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, 

який надав таку пропозицiю; 

35) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

 36) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  

 37) прийняття рiшення про створення та/або лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, а також вирiшення питань 

щодо їх мiсцезнаходження, керiвникiв, структури; 

 38) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв. 

 

 

ПРАВЛIННЯ (п.4.3.  Положення про Правлiння, п.16.7. Статуту): 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх 

виконання; 

2) розроблення та затвердження штатного розкладу Товариства, правил, процедур, правил 

страхування; 

3) розроблення органiзацiйної структури, положень про структурнi пiдроздiли та iнших 

внутрiшнiх документiв; 

4) за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства, прийняття рiшення 

про вчинення Товариством правочинiв (договорiв), в тому числi договорiв з купiвлi-продажу 

цiнних паперiв, фiнансових договорiв, а саме: договорiв поруки, застави, гарантiї, уступки 

права вимоги, переведення боргу, позики/кредиту, тощо, договорiв страхування та 

перестрахування, оренди (найму), застави, вiдчуження (продажу, безоплатної передачi, 

дарування, передачi в управлiння, тощо) нерухомого майна Товариства, договорiв щодо 

придбання та/або реалiзацiї основних засобiв Товариства, за винятком тих, прийняття 

рiшення щодо вчинення яких вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради або 

Загальних зборiв; 

5) за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства, прийняття рiшення 

про укладення та укладення правочинiв та вчинення iнших дiй щодо придбання, вiдчуження 

(продаж, безоплатна передача, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, 

корпоративних прав (акцiй, часток). 

6) прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 000 гривень до 300 000 гривень; 

7) призначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства; 

8) органiзацiя скликання та проведення Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства та 

затвердження порядку денного Зборiв з обов'язковим погодженням iз Наглядовою Радою 

Товариства; 

9) за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства, укладати цивiльно-

правовi правочини стосовно отримання послуг вiд зовнiшнiх консультантiв та експертiв; 

10) внесення пропозицiй, щодо змiн до Статуту Товариства; 






