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  ПРОТОКОЛ № 1 
позачергових Загальних зборів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» 

 
Дата проведення Зборів: 18 лютого 2021 року 
Місце проведення Зборів: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната 
переговорів). 
Час початку Зборів: 11:00  
Голова Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (далі за тестом – «Товариство») Середа 
Мирина Іванівна зазначила, що повідомлення акціонерів про проведення позачергових 
Загальних зборів Товариства (далі за тестом – «Загальні збори» або «Збори»), із 
зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядком денним, доведено до 
відома кожного акціонера персональним повідомленням,  шляхом опублікування на 
офіційному сайті Товариства http://unipolis.com.ua. Оголосила акціонерам Товариства, що 
Наглядовою Радою (Протокол № 01 від 25.01.2021 року) обрана Реєстраційна комісія у 
наступному складі: Марченко Ірини Олександрівни, Мужука Юрія Михайловича. 
Засіданням реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії обрано Марченко Ірину 
Олександрівну. 
Виступила Голова Реєстраційної комісії Марченко І.О. з інформацією щодо кворуму та 
правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у  Зборах – 12.02.2021 року. Загальна кількість акціонерів, включених до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 7 акціонерів. Для участі у 
Зборах зареєструвалися 7 акціонерів, що у сукупності володіють 21 700 голосами, та які 
мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у 
Зборах зареєструвалися акціонери, які у сукупності володіють 100 % від загальної 
кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери повноважні брати участь у 
вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для 
проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення. 
Голова Наглядової Ради Середа М.І. нагадала присутнім порядок денний Зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку 
голосування. 
3.   Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, 
який буде укладено з суб’єктом аудиторської діяльності. 
 
Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для 
голосування. 
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, 
крім кумулятивного голосування. 
 
Підрахунок голосів з питання 1 здійснюється тимчасова лічильна комісія у складі: Голови 
тимчасової лічильної комісії Марченко Ірини Олександрівни, Члена тимчасової лічильної 
комісії Мужука Юрія Михайловича. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 
повноважень. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Середа М.І., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:  
Голови лічильної комісії – Марченко Ірини Олександрівни. 
Члена лічильної комісії – Мужука Юрія Михайловича. 
Припинити повноваження Голови та члена лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
Інших пропозицій та зауважень не надходило. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 21 700 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати лічильну комісію у складі:  
Голови лічильної комісії – Марченко Ірини Олександрівни. 
Члена лічильної комісії – Мужука Юрія Михайловича. 
Припинити повноваження Голови та члена лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
 
Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків. 
  

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
СЛУХАЛИ:  Про затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів 
та порядку голосування. 
ВИСТУПИЛИ:  
Середа М.І., яка запропонувала затвердити наступний регламент, порядок проведення 
Загальних зборів Товариства та порядок  голосування: 
Час на доповідь  – 10 хвилин; 
Час на запитання – 2 хвилини; 
Час на відповіді – 5 хвилин; 
Запитання подаються до Голови Загальних Зборів в письмовій формі. 
На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються 
протоколами  лічильної комісії. 
Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. 
Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 
голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.  
Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед 
видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього 
акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку 
голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для 
голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші 
скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. Кожний 
бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів 
засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння 
підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. 
Інших пропозицій та зауважень не надходило. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 21 700 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; 
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«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів Товариства та 
порядок  голосування: 
Час на доповідь  – 10 хвилин; 
Час на запитання – 2 хвилини; 
Час на відповіді – 5 хвилин; 
Запитання подаються до Голови Загальних Зборів в письмовій формі. 
На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються 
протоколами  лічильної комісії. 
Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. 
Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 
голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.  
Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед 
видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього 
акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку 
голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для 
голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші 
скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. Кожний 
бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів 
засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння 
підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. 
 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
СЛУХАЛИ:  Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
ВИСТУПИЛИ: 
Середа М.І., яка запропонувала обрати головою та секретарем Загальних Зборів наступних 
кандидатів: 
Голова Загальних Зборів – Черниш Владислав Сергійович; 
Секретар Загальних Зборів – Дубравський Віталій Леонідович. 
Надати повноваження Чернишу В.С. та Дубравському В.Л. підписати Протокол Загальних 
Зборів. 
Інших пропозицій та зауважень не надходило. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 21 700  голосів, тобто 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати головою та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів: 
Голова Загальних Зборів – Черниш Владислав Сергійович; 
Секретар Загальних Зборів – Дубравський Віталій Леонідович. 
Надати повноваження Чернишу В.С. та Дубравському В.Л. підписати Протокол Загальних Зборів. 
 
Головуючий та Секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх 
обов’язків. 

 
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який 
буде укладено з суб’єктом аудиторської діяльності. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Голова річних Загальних зборів Черниш В.С., який запропонував призначити суб’єктом 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "ОЛЕСЯ", код  22930490, сроком на 1 (один) рік. Також, запропонував затвердити 
умови договору, який буде укладено з суб’єктом аудиторської діяльності та надати 
повноваження Голові Правління Чернишу В.С. підписати вищезазначений договір. 
Інших пропозицій та зауважень не надходило. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 21 700 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 
Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код  22930490, сроком на 1 
(один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб’єктом аудиторської 
діяльності та надати повноваження Голові Правління Чернишу В.С. підписати 
вищезазначений договір. 

 
 
Враховуючи, що по всіх питаннях Порядку денного відбулося обговорення та 
голосування та Порядок денний вичерпано, Головуючий річних Загальних зборів 
оголосив Збори закритими. 
 
 
 
Головуючий Зборів                   В.С. Черниш  
 
 
 
Секретар Зборів        В. Л. Дубравський                                                                                                 
   


