
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

08.09.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 264 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    Власенко А.Л. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 03117, м.Київ, місто Київ, просп. Перемоги, 65 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 30929821 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0445070709, 0445373740 

6. Адреса електронної пошти: 

 i.oleksyuk@taslife.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
www.taslife.com.ua 08.09.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.09.2021 звільнено Голова Наглядової ради Тігіпко Сергій Леонідович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Тігіпка Сергія 

Леонідовича та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем його повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради 2 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Білоног Олексій Вікторович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Білонога Олексія 

Вікторовича та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем його повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 2 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Дацун Сергій Васильович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Дацуна Сергія 

Васильовича та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем його повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 2 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Ястремська Наталія Євгенівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Ястремської Наталії 

Євгенівни та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем її повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 2 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 



07.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Король Наталія Борисівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Король Наталії 

Борисівни та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем її повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 1 рік та 11 місяців. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 звільнено Голова Ревізійної комісії Донченко Вячеслав Олександрович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Донченка Вячеслава 

Олександровича та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем його повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 3 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 звільнено Член Ревізійної комісії Нелепа Ганна Павлівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Нелепи Ганни Павлівни 

та визначено, що 07 вересня 2021 року є останнім днем її повноважень на вказаній посаді. 

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної 

особи відсутня. Вказана особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 3 роки та 4 місяці. Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

 

07.09.2021 призначено Голова Наглядової ради Тігіпко Сергій Леонідович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Тігіпка Сергія Леонідовича (у якості 

представника акціонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) на посаду Голови Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному 

капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа обіймала 

посади:  

Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Група "ТАС", Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Компанія 

"ІНДУСТРІАЛЬНА", Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія "ТАС", Голова Спостережної ради АТ "ТАСКОМБАНК", Голова 

Правління АТ "ТАСКОМБАНК". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

07.09.2021 призначено Член Наглядової ради Білоног Олексій Вікторович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Білонога Олексія Вікторовича (у якості 

представника акціонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному 



капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа 

обіймала посади:  

Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Група "ТАС", Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія 

"ТАС", Директор Дирекції з юридичних питань ТОВ " ГРУПА ТАС". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

07.09.2021 призначено Член Наглядової ради Дацун Сергій Васильович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Дацуна Сергія Васильовича (у якості 

представника акціонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному 

капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа 

обіймала посади:  

Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Група "ТАС", Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія 

"ТАС", Фінансовий директор ТОВ " ГРУПА ТАС", Директор КІНТАС ЛІМІТЕД. 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

07.09.2021 призначено Член Наглядової ради Ястремська Наталія Євгенівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Ястремської Наталії Євгенівни (у якості 

представника акціонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному 

капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа 

обіймала посади:  

Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Група "ТАС", Член Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова Компанія 

"ТАС", Директор Дирекції з фінансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

07.09.2021 призначено Член Наглядової ради Назаренко Людмила Василівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Назаренко Людмили Василівни (у якості 

представника акціонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному 

капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа 

обіймала посади:  

Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАЛ БАНК", Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ВіЕс Банк", Заступник 

директора з юридичних питань Дирекції з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС", Перший Заступник директора з юридичних питань Дирекції з юридичних питань ТОВ 

"ГРУПА ТАС". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 



07.09.2021 призначено Голова Ревізійної комісії Донченко Вячеслав Олександрович  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Донченка Вячеслава Олександровича на 

посаду Голови Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі 

та посадові злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа обіймала посади:  

Голова Ревізійної комісії АТ "СК"ТАС" (приватне), Начальник відділу консолідації Дирекції з фінансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

07.09.2021 призначено Член Ревізійної комісії Нелепа Ганна Павлівна  0 

Зміст інформації: 

07.09.2021 року Загальними зборами акціонерів АТ "СК "ТАС" (приватне) прийнято рішення про обрання з 08 вересня 2021 року Нелепи Ганни Павлівни на посаду Члена 

Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "СК"ТАС" (приватне) - 0,00%. Непогашена судимість за корисливі та посадові 

злочини у даної особи відсутня. Протягом останніх п'яти років вказана особа обіймала посади:  

Начальник Управління з контролю активів у банківському секторі дирекції Фінансового контролю та бюджетування ТОВ "Група "ТАС", Член Ревізійної комісії  АТ 

"СК"ТАС" (приватне), Член Ревізійної комісії АТ "СГ "ТАС", Голова Ревізійної комісії АТ "ТАСКОМБАНК". 

Підстава прийняття вказаного рішення та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: волевиявлення акціонерів. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки. 

 

 

 


