
Додаток №1  

до Протоколу Засідання Наглядової ради від 14.09.2022 р.    

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

„СТРАХОВА ГРУПА „ТАС” 

місцезнаходження Товариства: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 65 

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СГ «ТАС» (приватне)  

 

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  26 вересня 2022 року 

Дата заповнення бюлетеня  

акціонером (представником акціонера) 

 

ПІБ (повне найменування) акціонера   

 

 

 

ПІБ представника акціонера 

 

 

 

 

Реквізити акціонера або його представника 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру для голосування 

 

 

 

 

Перше питання порядку денного: 

Зміст першого питання 

порядку денного: 

Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій 

редакції. 

Проект рішення по 

першому питанню 

порядку денного 

Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції, яке набуде чинності та 

вводиться в дію 27.09.2022 р. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання 

вказаного Положення у новій редакції. 

 

Голосування 

                                                               ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Друге питання порядку денного: 

Зміст другого питання 

порядку денного: 

Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції. 

Проект рішення по 

другому питанню 

порядку денного 

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції, яке набуде чинності та 

вводиться в дію 27.09.2022 р. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання 

вказаного Положення у новій редакції. 

 

Голосування 

                                                                 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

_____ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 



Третє питання порядку денного: 

Зміст третього питання 

порядку денного: 

Про припинення повноважень членів та Голови Ревізійної комісії Товариства 

Проект рішення по 

третьому питанню 

порядку денного 

1. Припинити повноваження  членів та Голови  Ревізійної комісії Товариства у складі: 

- Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович; 

-  Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна. 

2. Визначити  06 жовтня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної 

комісії Товариства 

 

Голосування 

                                                                ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Четверте питання поряду денного: 

Зміст четвертого 

питання порядку 

денного: 

Про обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства 

Проект рішення по 

четвертому питанню 

порядку денного 

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: 

Голова Ревізійної комісії – Єфімов Андрій Михайлович; 

Член Ревізійної комісії – Андрієнко Наталія Володимирівна.    

2. Повноваження обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з  07 

жовтня 2022 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства 

 

Голосування 

                                                                   ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

П’яте питання порядку денного: 

Зміст п’ятого питання 

порядку денного: 

Про затвердження Політики винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 

Проект рішення по 

п’ятому питанню 

порядку денного 

Затвердити Політику винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

ГРУПА «ТАС», яка набуває чинності та вводиться в дію 27.09.2022 р., та уповноважити Голову 

Правління на її підписання 

 

Голосування 

                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Шосте питання порядку денного: 

Зміст шостого питання 

порядку денного: 

Про затвердження умов додаткового договору щодо внесення змін до цивільно-правового договору 

на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», що укладений з членом Наглядової ради Товариства, визначення 

розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов цього додаткового договору, та 

обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеного додаткового договору. 

Проект рішення по 

шостому питанню 

порядку денного 

Затвердити умови додаткового договору щодо внесення змін до цивільно-правового договору на 

виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», що укладений з членом Наглядової ради Товариства Назаренко Л.В., 

визначити розмір винагороди члена Наглядової ради Назаренко Л.В. відповідно до умов 

додаткового договору, та обрати Голову Правління Товариства Царука П.В. особою, яка 

уповноважується від імені Товариства на підписання зазначеного додаткового договору 

 

Голосування 

                                                                ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

 

_________ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 

 

 

 



Сьоме питання порядку денного: 

Зміст сьомого питання 

порядку денного: 

Про затвердження типового положення про філії, а також положень про регіональні дирекції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС». 

Проект рішення по 

сьомому питанню 

порядку денного 

 

Затвердити типове положення про філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», а також Положення про Дніпропетровську регіональну дирекцію 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про 

Київську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

ГРУПА «ТАС», Положення про Західну регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Черкаську регіональну дирекцію 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про 

Кримську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

ГРУПА «ТАС», Положення про Південну регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Харківську регіональну дирекцію 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про 

Житомирську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Вінницьку регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Волинську 

регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА 

«ТАС», Положення про Донецьку регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Запорізьку регіональну дирекцію 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС». 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

УВАГА! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника 

акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису 

бюлетень вважається недійсним; 

 

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом акціонера (його представника). 

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

________ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера/ 

представника  
__________________________ 
                   (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


