
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ 

(інформація станом на 22.01.2020 р.) 

 

№ 

п/п 

Розділ Інформація 

1  

Повне найменування, 

ідентифікаційний код та 

місцезнаходження фінансової 

установи 

 

 

1.1. Повне найменування 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 

1.2. Ідентифікаційний код 30929821 

1.3. Місцезнаходження 

 

Код території за КОАТУУ 8038600000, 

03062, м. Київ, Святошинський район, просп. 

Перемоги, 65 

2 Перелік фінансових послуг, що 

надаються фінансовою установою 

Страхова діяльність у формі добровільного 

страхування життя 

3 Відомості про власників істотної 

участі ( у тому числі осіб, які 

здійснюють контроль за фінансовою 

установою) 

 

 

 

3.1. Відомості про учасників 

(засновників, акціонерів) фінансової 

установи, які володіють часткою 

(паєм, пакетом акцій), що становить 

не менш як 10 відсотків статутного 

капіталу фінансової установи 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД  (T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED): 

реєстраційний номер: НЕ 239493 

місцезнаходження: офіс 502, корпус 

«Кермія», буд. 4, вул. Діагору м. Нікосія, 

Кіпр,1097 

володіє часткою у статутному капіталі 

фінансової установи в розмірі:  99,68%. 

 

 

 

 

 

3.2.Відомості про юридичних осіб, 

які контролюються учасниками 

(засновниками, акціонерами) 

фінансової установи (які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу заявника) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АССІСТАС 

КОНСАЛТІНГ»: 

код за ЄДРПОУ:  37814867 

місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Шота 

Руставелі, буд.16, 6-й поверх 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 90% 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»: 

код за ЄДРПОУ 30929821 

місцезнаходження 03062, м. Київ, просп. 

Перемоги, буд. 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,68% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ФІНАНС 

КОНСАЛТИНГ»: 

код за ЄДРПОУ: 37164466 



місцезнаходження 03062, м. Київ, просп. 

Перемоги, буд.  65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100%  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»: 

код за ЄДРПОУ: 30115243 

місцезнаходження: 03062, м. Київ, просп. 

Перемоги, буд. 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,97% 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АССІСТАС»: 

код за ЄДРПОУ: 31354858 

місцезнаходження: 03062, м. Київ, просп. 

Перемоги, буд. 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється (опосередковано) 

учасником: 90% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ТАВРІЯ»: 

код за ЄДРПОУ: 32618046 

місцезнаходження: 75012, Херсонська обл., 

Білозерський район, село Правдине, 

ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 10 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЯ 

ПРАВДИНЕ": 

код за ЄДРПОУ: 40748889 

місцезнаходження: 75012, Херсонська обл., 

Білозерський район, село Правдине, 

ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 10 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЯ 

ЛИМАНИ": 

код за ЄДРПОУ: 40748920 

місцезнаходження: 75012, Херсонська обл., 

Білозерський район, село Правдине, 

ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 10 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА 

ГРУПА ТАС»: 

код за ЄДРПОУ: 38440733 

місцезнаходження: 03062, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МП-АКТИВИ»: 

код за ЄДРПОУ: 38784514 

місцезнаходження: 08300, Київська обл., 

місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 

будинок 100 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛІСС КАПІТАЛ»: 

код за ЄДРПОУ: 37922508 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛІКС 

ЕНЕРДЖІ»: 

код за ЄДРПОУ: 37300106 

місцезнаходження: 45734, Волинська обл., 

Горохівський район, село Стрільче, 

ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 74 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 76% (з 

урахуванням опосередкованої участі) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІС.ЮА": 

код за ЄДРПОУ: 41844667 

місцезнаходження: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10 А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЄВРОБУД": 

код за ЄДРПОУ: 43360189 

місцезнаходження: 03045, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛБІОЕНЕРДЖІ": 

код за ЄДРПОУ: 39773537 

місцезнаходження: 66000, Одеська обл., 

Кодимський район, місто Кодима, ВУЛИЦЯ 

СТУСА, будинок 1 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 75% 

LUREGIO LIMITED (ЛУРЕЖІО ЛІМІТЕД): 

код за ЄДРПОУ: НЕ 402600 

місцезнаходження: Republic of Cyprus, 2365, 

Nicosia, Agios Dometios, 86 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КДВ-ТРЕЙД»: 

код за ЄДРПОУ: 39861018 

місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська 

обл., місто Кам’янське, ПРОСПЕКТ 

АНОШКІНА, будинок 142 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

 

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АПТЕКИ 

КОСМО»: 

код за ЄДРПОУ: 42487196 

місцезнаходження: 02140, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 3 В, 

ЛІТЕРА А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-

ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 

код за ЄДРПОУ: 36392505 

місцезнаходження: 03062, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,9% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЖУС": 

код за ЄДРПОУ: 42813493 

місцезнаходження: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 23, оф. 520 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК": 

код за ЄДРПОУ: 35945555  

місцезнаходження: 01024, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА/БАСЕЙНА, 

будинок 1-3/2, ЛІТЕРА "А" 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КИЇВСЬКА 

ПРОЕКТНО-БУДІВНА КОМПАНІЯ»: 

код за ЄДРПОУ: 36024969 

місцезнаходження: 04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 9 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕНЕРГІЯ 

КРАЇНИ»: 

код за ЄДРПОУ: 41752220 

місцезнаходження: 01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 

1-3/2, ЛІТ. "А", секція С-11 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ СВД 

ГРУП»: 

код за ЄДРПОУ: 39822267 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 50% 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СІТІТРЕНД-КРОК": 

код за ЄДРПОУ: 33300364 

місцезнаходження: 04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 9 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКТІНЖБУД»: 

код за ЄДРПОУ: 21490072 

місцезнаходження: 03045, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 74,99% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА ТАС": 

код за ЄДРПОУ: 38726562 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,9% 

SILVERECO LIMITED (СІЛВЕРЕКО 

ЛІМІТЕД): 

код за ЄДРПОУ: НЕ 399036 

місцезнаходження: Кіпр, м. Нікосія, 1097, 

вул. Діагору, 4, корпус Кермія,  офіс 502 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ МЕДІКАЛ 

ПРОМОУШЕН": 

код за ЄДРПОУ: 43108869 

місцезнаходження: 02140, м. Київ, ВУЛ. 

ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 3В, 

ЛІТЕРА А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 60% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»: 

код за ЄДРПОУ: 35465907 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 

ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»: 

код за ЄДРПОУ: 35625014 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ФАРМА»: 

код за ЄДРПОУ: 16280214 

місцезнаходження: 02140, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 3В 

ЛІТЕРА А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАМП-ГРУП": 

код за ЄДРПОУ: 35624885 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУРИСТИЧНЕ 

АГЕНСТВО- СУПУТНИК»: 

код за ЄДРПОУ: 33106713 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТАС ЛІНК»: 

код за ЄДРПОУ: 38205391 

місцезнаходження: 03062, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,9% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТА»: 

код за ЄДРПОУ: 35253279 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,9% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТІ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 

код за ЄДРПОУ: 38202034 

місцезнаходження: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 8-А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 76% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДВІЛ-ГРУП»: 

код за ЄДРПОУ: 35256003 

місцезнаходження: 01025, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 8-А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 

76,0024% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»: 

код за ЄДРПОУ: 32494741 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ 

РІШЕНЬ»: 

код за ЄДРПОУ: 35725063 

місцезнаходження: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 72 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ»: 

код за ЄДРПОУ: 37770013 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОБУДІНВЕСТ-

Д»: 

код за ЄДРПОУ: 34512861 

місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, 

будинок 18 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЛІС»: 

код за ЄДРПОУ: 30136415 

місцезнаходження: 63631, Харківська обл., 

Шевченківський район, село Старовірівка 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРК-

ТЕХНОСЕРВІС": 

код за ЄДРПОУ: 31581691 

місцезнаходження: 63631, Харківська обл., 

Шевченківський район, село Старовірівка 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 92,78% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАРК": 

код за ЄДРПОУ: 30926071 

місцезнаходження: 63631, Харківська обл., 

Шевченківський район, село Старовірівка, 

ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок 1Б 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 63,90% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТІ-ІНВЕСТ»: 

код за ЄДРПОУ: 37833036 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМАК»: 

код за ЄДРПОУ: 21947873 

місцезнаходження: 03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 72, 9-Й 

ПОВЕРХ, офіс 2 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 99,9 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСБІО»: 

код за ЄДРПОУ: 40164145 

місцезнаходження: 03151, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 

будинок 94 А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-

МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН": 

код за ЄДРПОУ: 33100664 

місцезнаходження: 04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

БЕРЕЖАНСЬКА , будинок 9 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКЦЕНТ 

ПРОДАКШН»: 

код за ЄДРПОУ: 40935166 

місцезнаходження: 03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 63 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМАТІС 

ФІНАНС»: 

код за ЄДРПОУ: 40935249 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ»: 

код за ЄДРПОУ: 38825890 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОТО ФІНАНС": 

код за ЄДРПОУ: 42724922 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ 

КАПІТАЛ»: 

код за ЄДРПОУ: 43169777 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ 

СТАНДАРТ": 

код за ЄДРПОУ: 42429637 

місцезнаходження: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, 9 

ПОВЕРХ, офіс 5 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ГРІН 

ЕНЕРДЖІ": 

код за ЄДРПОУ: 39240934 

місцезнаходження: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 8-А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН 

ДІДЖІТАЛ ІНВЕСТ»: 

код за ЄДРПОУ: 43169675 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС»: 

код за ЄДРПОУ: 41110750 

місцезнаходження: 04205, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 35-

А, офіс 300 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 75,52% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ХІММАШ": 

код за ЄДРПОУ: 43260941 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100%: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО": 

код за ЄДРПОУ: 41056704 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРИДІАН 

АКТИВ": 

код за ЄДРПОУ: 41048630 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 72,23% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД 

КОДИМСЬКИЙ»: 

код за ЄДРПОУ: 36788318 

місцезнаходження: 66000, Одеська обл., 

Кодимський район, місто Кодима, ВУЛИЦЯ 

СТУСА, будинок 1 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 75% 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІСТРЕСД 

ІНВЕСТ": 

код за ЄДРПОУ: 43483826 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДУКТМАШСЕРВІС": 

код за ЄДРПОУ: 43483522 

місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 100% 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД № 20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ»: 

код за ЄДРПОУ: 01128498  

місцезнаходження: 03151, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 

будинок 94-А 

частка в статутному капіталі юридичної 

особи, яка контролюється учасником: 

83,3097% 

 

 

 

3.3. Відомості про юридичних або 

фізичних осіб, які здійснюють 

контроль за юридичними особами- 

учасниками (засновниками, 

акціонерами) фінансової установи, 

які володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків статутного 

капіталу фінансової установи 

Акціонером Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (T.A.S. 

OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) є 

компанія TAS HOLDING LIMITED (ТАС 

ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер 

НЕ 313973, місцезнаходження: офіс 402, буд. 

4 по вул. Діагору, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 1097 

Нікосія, Кіпр, яка володіє в зазначеній 

компанії 100 % акцій. 

 

Акціонером TAS HOLDING LIMITED (ТАС 

ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) є Тігіпко Сергій 

Леонідович, який володіє 100% статутного 

капіталу вказаної компаній.  

4 Відомості про склад Наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової 

установи 

 

 

 



  

4.1. Склад Наглядової ради: 

Голова Наглядової ради - Тігіпко Сергій 

Леонідович  

Члени Наглядової ради: 

1. Білоног Олексій Вікторович 

2. Дацун Сергій Васильович 

3. Ястремська Наталія Євгенівна  

4. Король Наталія Борисівна 

 

4.2.Склад виконавчого органу: Виконавчим органом фінансової установи є 

Правління. 

 

Склад Правління: 

1. Голова Правління - Власенко Андрій 

Леонідович 

Заступники Голови Правління:  

2. Борисенко Ростислав Юрійович  

3. Панфілова Ганна Владиславівна 

5 Відомості про відокремлені 

підрозділи фінансової установи.  

Відсутні відокремлені підрозділи. 

6 Відомості про ліцензії та дозволи, 

видані фінансовій установі 

Ліцензія серії АВ № 499974 

на право провадження страхової діяльності у 

формі добровільного страхування життя 

видана відповідно до рішення Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України № 34-л від 14.07.2003 року та 

переоформлена відповідно до рішення  

Держфінпослуг № 23-СЖп від 11.01.2010 

року (дата переоформлення - 11.01.2010 

року, серія та номер переоформленої ліцензії: 

АА № 520052) 

Дата початку дії ліцензії: 11.01.2010 року 

Статус ліцензії: чинна ліцензія 

Строк дії ліцензії – безстроковий 

7 Річна фінансова та консолідована 

фінансова звітність 

Розміщені на сайті фінансової установи  

www.taslife.com.ua у відповідному розділі 

 

8 Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування процедури 

санації фінансової установи 

Провадження у справі про банкрутство 

фінансової установи не порушувалося, 

процедура санації не застосовувалась. 

9 Рішення про ліквідацію фінансової 

установи 

Рішення про ліквідацію фінансової установи 

не приймалося. 

10 Інша інформація про фінансову 

установу, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до закону 

Розміщена на сайті фінансової установи  

www.taslife.com.ua  у відповідному розділі 

 

 

 

 

http://www.taslife.com.ua/
http://www.taslife.com.ua/


ІНФОРМАЦІЯ 

про фінансові послуги 

 

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» АТ «СК «ТАС» (приватне) розкриває наступну інформацію: 

 

1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї 

послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг:  

послуги у сфері страхування. 

 

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил 

страхування та зазначається в конкретному договорі страхування життя, укладеному зі 

страхувальником, залежно від типу договору страхування життя, погоджених сторонами 

умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги. 

 

 

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: 

АТ «СК «ТАС» (приватне) не надає додаткові фінансові послуги. 

 

 

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті 

отримання фінансової послуги: 

Відповідно до чинного законодавства АТ «СК «ТАС» (приватне) при виплаті фізичним 

особам грошових сум виступає у якості податкового агента та самостійно утримує з 

вказаних сум передбачені законодавством податки та збори. 

Інформація щодо оподаткування вказаних сум знаходися за наступним посиланням: 

http://www.taslife.com.ua/pages/payment_taxsation 

 

 

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок 

дострокового припинення надання фінансової послуги: 

 

Дію договору страхування життя може бути достроково припинено за вимогою сторони 

договору - з дня, наступного за днем, що вказаний в письмовому повідомленні сторони 

про факт припинення. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана 

письмово повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 

договору страхування. 

При цьому, Страховик може в односторонньому порядку ініціювати припинення договору 

страхування лише у разі порушення Страхувальником умов договору, а також у випадках, 

які прямо передбачені договором страхування. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування в односторонньому порядку, 

що вказаний вище, або за згодою сторін Страховик виплачує Страхувальнику викупну 

суму за договором страхування, що розраховується у порядку, передбаченому Правилами 

страхування. 

Отримання викупної суми стає можливим лише по закінченню другого року дії договору 

страхування, якщо інше не вказано у договорі страхування. Якщо договір страхування 

укладений на умовах одноразової сплати всіх страхових внесків, отримання викупної 

суми стає можливим після закінчення першого року дії договору страхування, якщо інше 

не вказано у договорі страхування. 

 

http://www.taslife.com.ua/pages/payment_taxsation


 

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок 

урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: 

 

Захист прав споживачів в АТ «СК «ТАС» (приватне) здійснюється завдяки високій якості 

обслуговування клієнтів та неухильному дотриманню вимог положень Закону України 

«Про захист прав споживачів». 

Механізм захисту прав споживачів в АТ «СК «ТАС» (приватне) визначений «Положенням 

про порядок розгляду скарг АТ «СК «ТАС» (приватне)», яке визначає процедуру подання, 

строки розгляду, порядок прийняття рішень за результатами розгляду скарг споживачів 

страхових послуг, що надаються АТ «СК «ТАС» (приватне). 

 

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком 

розв’язуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не призведуть 

до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством України.  

 

 

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 

(адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав 

споживачів: 

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг: 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Адреса: 

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3 

Телефони: 

(044) 234-02-24; 

(044) 235-53-37. 

Сайт: http://www.dfp.gov.ua 

 

Реквізити органу з питань захисту прав споживачів: 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (Центральний апарат) 

Адреса:  

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1  

Телефони: 

(044) 279 12 70 - приймальня;  

(044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія. 

Сайт: http://www.consumer.gov.ua 

 

 

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові 

послуги, що надаються іншими фінансовими установами: 

 

АТ «СК «ТАС» (приватне) не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими 

фінансовими установами. 

 

 

8) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її 

виконавчого органу: 0 акцій 

http://www.dfp.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/


 

 

9) перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 

п'ять відсотків: 

 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED), країна реєстрації – Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі фінансової 

установи в розмірі  99,68%. 

 

10) ціна/тарифи фінансових послуг: 

 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, його ціна, 

яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.  

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування.  

Страхові тарифи у добровільному страхуванні життя обчислюються страховиком 

актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а 

також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі 

страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування 

за згодою сторін.   

 

 

 

 

                                        


