
Додаток №2  

до Протоколу Засідання Наглядової ради від 23.11.2022 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 річних Загальних зборах акціонерів АТ «СГ «ТАС» (приватне)  

 

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів  07 грудня 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: 

Про затвердження річного звіту Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходів за результатами його 

розгляду. 
Проект рішення 1 по 

першому питанню 

порядку денного 

Затвердити річний звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду. 

Голосування по 

Проекту рішення 1 

                                                               ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 
 

Проект рішення 2 по 

першому питанню 

порядку денного 

Не затверджувати річний звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходи за результатами його 

розгляду 

 

Голосування по 

Проекту рішення 2 

                                                               ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

 

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

_____ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Друге питання порядку денного: 

Зміст другого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходів 

за результатами його розгляду. 

Проект рішення 1 по 

другому питанню 

порядку денного 

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходи за 

результатами його розгляду/ 

 

Голосування по 

Проекту рішення 1 

                                                                 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

Проект рішення 2 

по другому питанню 

порядку денного 

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. Заходи за 

результатами його розгляду не затверджувати. 

 

Голосування по 

Проекту рішення 2 

                                                               ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

Третє питання порядку денного: 

Зміст третього 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення по 

третьому питанню 

порядку денного 

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства 

 

Голосування 

                                                                ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Четверте питання поряду денного: 

Зміст четвертого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження  звіту та висновків Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення 1 по 

четвертому питанню 

порядку денного 

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходи за 

результатами його розгляду. 

Голосування 

                                                                   ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 
 

Проект рішення 2 по 

четвертому питанню 

порядку денного 

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. 

Заходи за результатами його розгляду не затверджувати 

 

Голосування 

                                                                   ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

 

 

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

_____ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 

 

 

 

 



 

П’яте питання порядку денного: 

Зміст п’ятого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. 

Проект рішення по 

п’ятому питанню 

порядку денного 

Затвердити річний звіт та баланс АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2021 р. 

 

Голосування 

                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Шосте питання порядку денного: 

Зміст шостого 

питання порядку 

денного: 

Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. 

Проект рішення по 

шостому питанню 

порядку денного 

1. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити суму чистого 

прибутку Товариства у розмірі 90 066 548,59 грн. (дев’яносто мільйонів шістдесят шість тисяч 

п’ятсот сорок вісім грн. 59 коп. ). Зазначений прибуток розподілити наступним чином: 

- 1 054 548,59 грн. (один мільйон п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сорок вісім грн. 59 коп.) суми 

чистого прибутку Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим; 

- 89 012 000 грн. (вісімдесят дев’ять мільйонів дванадцять тисяч грн. 00 коп.) суми чистого 

прибутку Товариства за 2021 рік направити на виплату дивідендів 

 

Голосування 

                                                                ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Сьоме питання порядку денного: 

Зміст сьомого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату. 

Проект рішення по 

сьомому питанню 

порядку денного 

 

1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства у розмірі 89 012 000 грн. (вісімдесят дев’ять 

мільйонів дванадцять тисяч грн. 00 коп.). 

2. Дивіденди сплатити акціонерам  грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних  

кожному акціонеру. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту 

прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних 

вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів провести шляхом перерахування суми 

дивідендів на рахунки акціонерів.  

3. Доручити Голові Правління Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Восьме питання порядку денного: 

Зміст восьмого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження Звіту про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. 

Проект рішення по 

восьмому питанню 

порядку денного 

 

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

 

_________ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 



 

Дев’яте питання порядку денного: 

Зміст дев’ятого 

питання порядку 

денного: 

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – договорів у сфері страхування 

та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та 

перестрахування, вартість по яким складатиме від 10 до 50  відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при 

здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, а також про погодження таких 

значних правочинів, що були вчинені у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р. 

Проект рішення по 

дев’ятому питанню 

порядку денного 

 

1) Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом періоду з 07 грудня 2022 р. по 30 квітня 2023 р., в тому числі правочини, 

пов’язані з  укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері 

страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договори зі 

страхування та перестрахування, договори купівлі-продажу цінних паперів, вартість по 

яким складатиме від 10 до 50  відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні 

поточної діяльності Товариства протягом року. 

            2) Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне), в тому 

числі особі, що його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю 

особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері 

страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх 

документів 

            3)  Погодити значні правочини, вартість по яким складає від 10 до 50  відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що були 

вчинені Товариством у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р. 
Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Десяте питання порядку денного: 

Зміст десятого 

питання порядку 

денного: 

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - договорів у сфері страхування 

та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та 

перестрахування,  вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при 

здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких 

правочинів, а також про погодження таких значних правочинів, що були вчинені у період з 20 

квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р. 

Проект рішення по 

десятому питанню 

порядку денного 

 

1. Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом періоду з 07 грудня 2022 р. по 30 квітня 2023 р., в тому числі правочини, 

пов’язані з  укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері 

страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування 

та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів,  вартість по яким складатиме 

від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 

які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства, без 

обмеження граничної межі таких правочинів за умови наявності письмового погодження з 

Наглядовою Радою Товариства на момент підписання таких договорів. 

2. Надати повноваження  Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне), в тому числі особі, що 

його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам,  на укладення та 

підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської 

діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів. 

3)  Погодити значні правочини, вартість по яким складає більше 50  відсотків вартості активів 

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що були вчинені Товариством у 

період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р. 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

_________ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 

 



 

Одинадцяте питання порядку денного: 

Зміст одинадцятого 

питання порядку 

денного: 

Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в 

новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, 

уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 

Проект рішення по 

одинадцятому 

питанню порядку 

денного 

 

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити 

Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства  на 

підписання нової редакції Статуту Товариства. 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Дванадцяте питання порядку денного: 

Зміст дванадцятого 

питання порядку 

денного: 

Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до 

Статуту, що пов’язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Проект рішення по 

дванадцятому 

питанню порядку 

денного 

 

Надати повноваження Голові Правління Товариства в тому числі особі, що його заміняє, або 

уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, вчинити всі дії, пов'язані із 

державною реєстрацією  змін до  Статуту, що пов’язані з внесенням змін до відомостей  про 

Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Чотирнадцяте питання порядку денного: 

Зміст 

чотирнадцятого 

питання порядку 

денного: 

Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься членом Наглядової 

ради Товариства Нелепою Г. П., встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання цивільно-правового договору. 

Проект рішення по 

чотирнадцятому 

питанню порядку 

денного 

 

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради 

Товариства Нелепою Г. П., встановити розмір винагороди відповідно до умов зазначеного 

цивільно-правового договору. 

Обрати Голову Правління Товариства або особу, що його заміняє, особою, яка уповноважується 

на підписання зазначеного цивільно-правового договору 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

П’ятнадцяте питання порядку денного: 

Зміст 

чотирнадцятого 

питання порядку 

денного: 

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду 

Проект рішення по 

чотирнадцятому 

питанню порядку 

денного 

 

Затвердити за результатами розгляду Звіт та висновки зовнішнього аудитора Аудиторський 

висновок ТОВ «РСМ Україна Аудит» (код за ЄДРПОУ 31840760) щодо підтвердження річної 

фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне) Товариства за 2021 рік. Заходи за результатами 

розгляду звіту та висновків не затверджувати 

Голосування                                                                  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

         

 

 

Акціонер (представник акціонера) 

 

 

 

_________ 

(підпис) 

Повне найменування  акціонера, 

представник  
__________________________ 
                   (П.І.П.) 

 

 

 



 

 

 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


