
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.05.2019 № 1764                 41 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про надання дозволу міському комунальному  

підприємству «Вінницький фонд муніципальних  

інвестицій» на придбання акцій приватного  

акціонерного товариства «Страхова компанія  

«Місто» та набуття істотної участі  

в ПрАТ «Страхова компанія «Місто» 

 

 

 

Враховуючи звернення ПрАТ «Страхова компанія «Місто» від 02.05.2019р. 

№01/020519 щодо прийнятого загальними зборами товариства рішення про 

збільшення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто» шляхом 

додаткової емісії акцій відповідно до вимог Положення про обов’язкові критерії 

і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, 

затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07.06.2018р. №850, звернення 

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» та доповідну записку 

департаменту економіки і інвестицій міської ради, беручи до уваги, що 

Вінницька міська рада є основним акціонером даного товариства, якому 

належить 99,3913 відсотків його акцій, керуючись статтею 25, пунктом 1 частини 

2 статті 52, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати міському комунальному підприємству «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» дозвіл на набуття істотної участі в приватному 

акціонерному товаристві «Страхова компанія «Місто» та придбання 150 000 

акцій страхової компанії номінальною вартістю 100,00 грн за одну акцію на суму 

15 000,0 тис. грн за рахунок власних коштів підприємства. 

  

2. Уповноважити т.в.о. директора МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» на укладення та підписання договору купівлі-продажу цінних 

паперів з ПрАТ «Страхова компанія «Місто» та інших документів, необхідних 



для купівлі акцій та отримання погодження у Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, набуття істотної участі 

у приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Місто». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (Кривіцький В.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        С. Моргунов 
  



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Вернигора Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління 

економічної політики 

 


