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27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
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(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) (далі - Положення). 

 

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

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ТАС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30929821 

4. Місцезнаходження: 03117, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 65 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0445070709, 0445070709 

6. Адреса електронної пошти: tas@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 здійснює 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

nfo 27.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не надається на пiдставi абз. 

другого п. 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв Затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 03.12.2013 р.  № 2826. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй.  

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери 

не надається, оскiльки похiднi та iншi цiннi папери, крiм акцiй, Емiтентом не випускались.  

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки значнi правочини в 

звiтному перiодi не здiйснювалися.  

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiстю не надається, оскiльки такi правочини в звiтному 

перiодi не здiйснювалися. 

 

Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, 

про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення 

iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, про iпотечне покриття, 

про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, та про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв , а також промiжна фiнансова звiтнiсть 

поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

(за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться, оскiльки Товариство не 

здiйснювало публiчну пропозицiю iпотечних облiгацiй,  публiчну пропозицiю iпотечних 

сертифiкатiв,  публiчну пропозицiю сертифiкатiв ФОН. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва), вiдсутнiй оскiльки Товаритсво не здiйснює емiсiю цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi та 

твердження щодо промiжної iнформацiї не надається на пiдставi абз. другого п. 3 глави 3 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р.  № 

2826. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 24.04.2001 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 93321528,3 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 121 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.11 - страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

СIЛВЕРЕКО ЛIМIТЕД 
1097, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Дiагору, буд. 

4, корпус Кермiя, 5-й поверх, офiс 502 
НЕ399036 

Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД 

1066, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Менандру, 

буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офiс 

301 

НЕ239493 

АЛКЕМI ЛIМIТЕД 

1066, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Менандру, 

буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офiс 

301 

НЕ211721 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

2) IBAN 

 UA793395000000026500000159002 

3) поточний рахунок 

 UA793395000000026500000159002 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

5) IBAN 

 UA353395000000026509000159003 

6) поточний рахунок 



 UA353395000000026509000159003 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

життя 

Серiя АВ 

№499974 

11.01.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана на безстроковий термiн дiї.  

Здiйснення валютних операцiй 

(здiйснення розрахункiв у 

iноземнiй валютi на територiї 

України за договорами 

страхування життя) 

30 23.01.2020 Нацiональний банк України  

Опис Лiцензiя видана на безстроковий термiн дiї.  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Власенко Андрiй Леонiдович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi посадових осiб вiдсутнi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Борисенко Ростислав Юрiйович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Заступник Голови Правлiння 



7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi посадових осiб вiдсутнi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Панфiлова Ганна Владиславiвна 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Начальник Управлiння актуарних розрахункiв 

7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi посадових осiб вiдсутнi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бiлоног Олексiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища юридична 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.09.2021 р.) була 

переобрана з 08.09.2021року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

Дана посадова особа є представником акцiонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 

(Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

3. Рік народження 

 1960 



4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.09.2021 р.) була 

переобрана з 08.09.2021року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Дана посадова особа є представником акцiонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 

(Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дацун Сергiй Васильович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.09.2021 р.) була 

переобрана з 08.09.2021року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

Дана посадова особа є представником акцiонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 

(Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 



 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.09.2021 р.) була 

переобрана з 08.09.2021року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

Дана посадова особа є представником акцiонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 

(Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Назаренко Людмила Василiвна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища юридична 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Перший Заступник директора з юридичних питань  

Дирекцiї з юридичних питань 

 

7. Опис 

 З 08.09.2021  Загальними зборми акцiонерiв було обрано Членом Наглядової ради 

Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

Дана посадова особа є представником акцiонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED 

(Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Донченко Вячеслав Олександрович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нелепа Ганна Павлiвна 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 Дана посадова особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних  

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.07.2017 78/1/2017 Нацiональна  комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 

4000060552 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

5463,15 17082 93321528,3 100 

Опис 

Торгiвля на бiржовому та позабiржовому ринках, у тому числi  на  внутрiшньому та зовнiшнiх ринках цiнними паперами даного випуску не 

здiйснювалася. 

 

Фактiв лiстингу/делiстингу не було. 

 

Мета емiсiї: формування статутного капiталу. 

 

Спосiб здiйснення пропозицiї - визначеному колу осiб.  

 

Iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi: факти включення/виключення 

вказаних цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. 

 

Дострокове погашення: не проводилося. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АССIСТАС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31354858 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 03117, мiсто Київ, пр.Перемоги, будинок 65 

5. Опис 

 Емiтент здiйснює участь у вказанiй юридичнiй особi  у формi володiння часткою у 

статутному капiталi (частки участi у юридичнiй особi) у розмiрi 90%. Активи, наданi емiтентом 

у якостi внеску - грошовi кошти. Права, що належать емiтенту щодо управлiння даною 

юридичною особою визначенi чинним законодавтсвом i статутом даної юридичної особи. 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

24.05.2012 Олексюк Iван Васильович (044) 507-07-09, i.oleksyuk@taslife.com.ua 

Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

Досвiд роботи корпоративного секретаря: загальний трудовий стаж - 19 р. Перед 

призначенням дана особа займала посаду Начальник Юридичного управлiння. 

 

Попереднє мiсце роботи: АТ "СК "ТАС" (приватне) 

 

 

 

у разi звiльнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного 

секретаря зазначаються причини звiльнення (припинення повноважень): 

попереднiй корпоративний секретар вiдсутнiй (посада корпоративного секретаря 

була введена 24.05.2012 р.). 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

14.07.2017 НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ З 

ЦIННИХ ПАПЕРIВ 

ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000060552 - Акцiонери Товариства мають 

переважне право на придбання акцiй, 

що продаються iншими акцiонерами 

Товариства, за цiною та на умовах,  

 

запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них.  

 

Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами Товариства, дiє  

 

протягом двох мiсяцiв з дня 

отримання Товариством 

повiдомлення акцiонера про намiр 

продати акцiї.  

- 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 



випус

ку 

якими обмежено 

(шт.) 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.07.

2017 

78/1/2017 UA4000060552 17 082 93 321 528,3 17 082 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено та голосуючi акцiї, право голосу за якими (за тезультатами обмеження таких прав) переданi iншiй особi, у Товариствi 

вiдсутнi. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Керiвництво АТ "СК "ТАС" (приватне) доводить до вiдома, що протягом четвертого кварталу 

2021 року : 

 

Виконується стратегiя розвитку Компанiї на 2021-2023 рр.  

 

Компанiя пiдтримує iснуючi канали продажiв та розвиває дистанцiйнi продажi. Завдяки цьому 

чистi заробленi страховi премiї збiльшились на 13% у порiвняннi iз 2020 роком.  

 

Компанiя продовжує iнвестувати в автоматизацiю основних бiзнес процесiв: оформлення 

договорiв страхування, оптимiзацiя процесу врегулювання страхових випадкiв, iнтеграцiя з 

зовнiшнiми сервiсами, а також фронт офiснi системи для клiєнтiв та партнерiв Компанiї. Це, а 

також iнфляцiя витрат на оплату працi, вплинули на збiльшення адмiнiстративних витрат на 

29% у порiвняннi iз 2020 роком.  

 

Компанiя виконує нормативи платоспроможностi та достатностi капiталу, дотримується 

нормативiв якостi активiв. Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до вимог дiючого 

законодавства України та внутрiшнiх полiтик товариства. 

 

Станом на 31 грудня 2021 року сформовано страховi резерви, розмiщенi у повному обсязi 

визначеними категорiями прийнятних активiв та дотриманий норматив ризиковостi операцiй.  

 

Опис основних ризикiв та невизначеносте, якi впливали на дiяльнiсть Емiтента у звiтному 

перiодi: 

 

ризик виникнення кризових явищ, в зв'язку iз пандемiєю COVID-19, через ймовiрнiсть 

повторного запровадження карантинних обмежень; 

 

ризик пов'язаний iз недобросовiсною конкуренцiєю та шахрайськими дiями на ринку 

страхування; 

 

iнфляцiйний ризик, пов'язаний з можливим знецiненням нацiональної валюти, що може 

негативно вплинути на фiнансовий стан Товариства. 

 

Полiтика Емiтента в галузi управлiння ризиками грунтується на постiйному 

 

монiторингу ринкової ситуацiї та своєчасному вжиттi заходiв щодо зменшення впливу ризикiв 

вiдповiдно до затвердженої  Стратегiї управлiння ризиками АТ "СК "ТАС" (приватне). 

 

 

 


