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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 30115243 

4. Місцезнаходження 

 03062, Україна, Київська обл., Святошинський р-н, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 044 536 00 20, 044 536 00 21 

6. Електронна поштова адреса  

 tas@tas-insurance.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 20.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№75 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та  фондового 

ринку  20.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.tas-

insuranse.com.u

a в мережі Інтернет 20.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. 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  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів X 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, не є обов'язковою для розкриття 

Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним 

акцiонерним Товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

В Товариствi  не створено посади корпоративного секретаря. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв), не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по 

органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про дивiденди не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство 

по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, не є обов'язковою для 

розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним 

акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки Товариство не 

здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв.  

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки Товариство не 

здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.  

 

Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки Товариство 



по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя  щодо вартостi чистих активiв не надається, оскiльки Товариство здiйснює 

страхову дiяльнiсть. 

 

Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

Форма 4 "Звiт про власний капiтал", в описовiй частинi Товариство розкрило iнформацiю 

щодо показникiв "Iншi резерви". Форма програми не передбачає даних показникiв.Товариство 

здiйснює страхову дiяльнiсть i для повноти данних обовязково має розкрити показники "Iншi 

резерви". 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається, тому що пiдприємство не випускало цiльовi 

облiгацiї. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01251025 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 19.10.1998 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 102000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 818 

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

 65.12 - Iншi види страхування, нiж страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

10. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння Товариства є:  - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;  - Наглядова 

рада Товариства;  - Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства (Голова Правлiння та 

члени Правлiння Товариства);  - Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Товариства.   

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК" 

2) МФО банку 

  33950 

3) Поточний рахунок 

 26508020969003 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

5) МФО банку 

  30529 

6) Поточний рахунок 

 26509057000580 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Обов'язкове авiацiйне 

страхування цивiльної авiацiї 

АВ №500425 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 



продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АВ №500426 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ №500427 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України) 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ №500428 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АВ№500429 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АВ №500430 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у 

власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка 

може бути заподiяна третiй 

особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи 

використання цiєї зброї 

АВ №500433 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України. 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

здоровя на випадок хвороби 

АВ№500434 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

iнвестицiй 

АВ №500435 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

кредитiв (у тому числi 

АВ №500436 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

 



вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

фiнансових послуг України 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування майна 

(крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

АВ№500437 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АВ№500438 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обовязкове медичне 

страхування 

АВ №500439 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АВ№500440 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту(крiм 

залiзничного) 

АВ №500441 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обовязкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АВ№500442 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АВ №500443 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами (крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

АВ №500445 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть п 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АВ № 500444 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АВ № 500446 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

собак (за перелiком порiд, 

визначених Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) щодо шкоди, яка може 

бути заподiяна третiм особам 

АВ № 500448 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування тварин 

на випадок загибелi, знищення, 

вимушеного забою, вiд хвороб, 

стихiйних лих та нещасних 

випадкiв у випадках та згiдно з 

перелiком тварин, 

встановленими Кабiнетом 

Мiнiстрiв України 

АВ № 500449 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

АВ № 500451 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути 

АВ № 500452 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

цивiльно - правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ № 569183 06.01.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

залiзничного транспорту 

АВ № 500337 18.01.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АВ № 594111 07.11.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

АЕ № 641919 30.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

майнових ризикiв при 

промисловiй розробцi родовищ 

нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про нафту i газ" 

АВ № 614854 11.06.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

Розпорядженн

я Нацком 

01.10.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

Розпорядженн

я Нацком 

01.12.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

АВ № 500450 02.12.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi Розпорядженн 31.03.2016 Нацiональна комiсiя, що  



добровiльного страхування 

судових витрат 

я №674 здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi експортера та 

особи, яка вiдповiдає за 

утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо 

вiдшкодування шкоди, яку може 

бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi та 

навколишньому приро 

Розпорядженн

я №673 

31.03.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 

страхування медичних i 

фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного 

бюджету України) на випадок 

iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини п 

Розпорядженн

я №1989 

18.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

довкiллю або здоров'ю людей 

пiд час зберiгання та 

застосування пестицидiв i 

агрохiмiкатiв 

Розпорядженн

я №2522 

06.10.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

повiтряного транспорту 

Розпорядженн

я №2540 

11.10.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Розпорядженн

я №2943 

24.11.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi рикiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

 



15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Рейтингове агенство "Кредит - Рейтинг" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 12.09.2016 

uaAA 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ворожева Вiкторiя Євгенiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 Вища,КНЕУ iм.В.Гетьмана,-економiка пiдприємств 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "КПМГ Аудит" -  аудитор у вiддiлi аудиторських послуг.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.04.2016, обрано До наступних зборiв. 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: Старший менеджер з фiнансової дiяльностi 

та аудиту активiв у агропромисловому секторi дирекцiї Фiнансового контролю та бютжетування 

ТОВ "Група "ТАС". Старший менеджер з фiнансової дiяльностi та аудиту дирекцiї Управлiння 

активами у агропромисловому секторi ТОВ "Група "ТАС". Начальник вiддiлукредитних ризикiв 

та полiтики управлiння ризикiв ПАТ "БАНК КIПРУ". Старший аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит". 

Аудитор у вiддiлi аудиторських послуг ПрАТ "КПМГ Аудит". Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми 

положеннями Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Нелепа Анна Павлiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1982 



5) Освіта 

 Донецький нацiональнiй унiверситет - Банкiвська справа 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу планування та аналiзу Управлiння  економiки та фiнансiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.04.2016, обрано До наступних зборiв. 

9) Опис 

 з 18.02.16 р. до теперiшнього часу - ТОВ "Група ТАС", Начальник управлiння з контролю 

активiв у банкiвському секторi. з 01.07.15 по 29.01.16 р. -  ТОВ "УкрКредит", провiдний 

аналiтик консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики. з 29.05.13 р. по 30.06.15 р. - ПАТ 

"ОМЕГА БАНК", начальник вiддiлу планування та аналiзу Управлiння  економiки та фiнансiв . з 

02.06.10 р. по 28.05.13 р. - АТ "Сведбанк" (публiчне) , начальник вiддiлу планування та аналiзу 

Управлiння  економiки та фiнансiв.  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах.. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Попенко Сергiй Павлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища економiчна, iнженер з органiзацiї керування виробництвом. 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Ради директорiв ТОВ "ТАС ГРУП" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  Голова Ради директорiв ТОВ "ТАС ГРУП", 

Голова ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа обiймає посаду Голови ради 

директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дацун Сергiй Васильович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 



 1974 

5) Освіта 

 Вища ,Хмельницький технологiчний унiверситет,-контроль i аналiз господарчої 

дiяльностi 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор казначейства ТОВ "ГРУПА ТАС" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  Директор казначейства ТОВ "ТАС ГРУП", 

Директор казначейства ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа обiймає посаду фiнансового 

директора ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 Вища економiчна, банкiвська справа/економiст-фiнансист 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор казначейства ТОВ "ГРУПА ТАС" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  Директор з управлiння активами в 

фiнансовому секторi ТОВ "ТАС ГРУП", Директор з управлiння активами в фiнансовому секторi 

ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа обiймає посаду Директора з контролю та бюджетування 

ТОВ "ГРУПА ТАС". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бiлоног Олексiй Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1975 



5) Освіта 

 Вища, Запорiжський Державний Унiверситет,правознавство 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор з юридичних питань ТОВ "ТАС ГРУП" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  Директор з юридичних питань ТОВ "ТАС 

ГРУП". Посадова особа обiймає посаду Директора з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС" 

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи 

визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Царук Павло Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища, Рiвенський державний технiчний унiверситет, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТДВ"Альянс Україна", директор з продажiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.02.2012, обрано Безстроково 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  з 22.02.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член 

Правлiння,  з 01.09.2010 по 28.02.2011 ТДВ "Альянс Україна" Директор з продажiв ,  з 

10.08.2009 по 20.09.2010 ТОВ "Страховий брокерський дiм "САМСОН" Генеральний Директор 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова 

особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи 

визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Фурсевич Павло Петрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Державна Академiя керiвних кадрiв освiти, магiстр економiки та пiдприємництва; 

Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка, фiзик-оптик 



6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 СК "ПРОВIДНА", заступник Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.07.2013, обрано Безстроково 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  з 01.07.2013  АТ СГ ТАС (приватне) Член 

Правлiння,  з 28.11.2012 по 06.03.2013 ПАТ СК "ПРОВIДНА" заступник Голови Правлiння ,  з 

10.06.2010 по 20.08.2012 ПАТ СК "ЗДОРОВО" перший заступник Голови Правлiння, Голова 

Правлiння Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи 

визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кульгiнська Iрина Олександрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища, Кiровоградський iнститут комерцiї, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "СГ "ТАС", головний бухгалтер, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 16.03.2012, обрано Безстроково 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  з 16.03.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член 

Правлiння,  з 29.09.2009 по 15.03.2012 ЗАТ СГ "ТАС" головний бухгалтер Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Подоляк Олександр Леонiдович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, спецiалiст з фiнансiв 

6) Стаж роботи (років) 

 15 



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 СК "ПРОВIДНА", заступник Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.03.2015, обрано Безстроково 

9) Опис 

 Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв:  з 30.03.2015    АТ СГ ТАС (приватне) Член 

Правлiння,  з 16.02.2009 по 25.03.2015 ЗАТ СК "ПРОВIДНА" начальник вiддiлу прямих 

продажiвУправлiння по роботi з ключовими клiєнтами, директор Департаменту корпоративних 

продажiв, директор Департаменту розвитку регiональних продажiв, Заступник Голови 

Правлiння з корпоративних продажiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Ворожева Вiкторiя 

Євгенiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Нелепа Анна 

Павлiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Попенко Сергiй 

Павлович 

    0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Дацун Сергiй 

Васильович 

    0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ястремська 

Наталiя Євгенiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Бiлоног Олексiй 

Вiкторович 

    0 0 0 0 0 0 

Голова Правлiння Царук Павло 

Вiкторович 

    0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Фурсевич Павло 

Петрович 

    0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння, В.о. 

головного 

бухгалтера 

Кульгiнська Iрина 

Олександрiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Подоляк 

Олександр 

Леонiдович 

    0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED) 

HE 

239493 

1097, Кiпр, Нiкосiя, 

Дiагору, 4, КОРПУС 

"КЕРМIЯ", 

Квартира/Офiс 104, 

6 797 99,9559 99,9559 6 797 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

немає     0 0 0 0 0 0 0 

Усього 6 797 99,9559 99,9559 6 797 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 18.04.2016 

Кворум зборів 99,99 

Опис      Порядок денний:  1.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 2.Про 

обрання Лiчильної комiсiї. 3.Внесення змiн до установчих документiв Товариства 

шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердження нової 

редакцiї Статуту Товариства. 4.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА 

ГРУПА <ТАС>  та затвердження в новiй редакцiї. 5.Внесення змiн до Положення 

про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

<СТРАХОВА ГРУПА <ТАС> та затвердження в новiй редакцiї. 6.Внесення змiн 

до Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

<СТРАХОВА ГРУПА <ТАС> та затвердження в новiй редакцiї. 7.Внесення змiн 

до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА ГРУПА <ТАС>  та затвердження в новiй редакцiї. 

8.Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 

2015 р. 9.Про затвердження рiчного звiту Правлiння АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 

2015 р. 10.Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) за 2015 р. 11.Про затвердження рiчного звiту та балансу АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) за 2015 р. 12.Про розподiл прибутку i збиткiв АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) за 2015 р. 13.Про затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ 

"СГ "ТАС" (приватне) за 2015 р. 14.Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

<СГ <ТАС>(приватне). 15.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ <СГ 

<ТАС>(приватне). 16.Про пiдтвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою 

Товариства. 17.Про пiдтвердження рiшень прийнятих Правлiнням Товариства. 

18.Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв (попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв), а саме - договорiв зi страхування та 

перестрахування, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, вартiсть по яким 

складатиме вiд 25 до 50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться Товариством при здiйсненнi 

поточної дiяльностi Товариства протягом року. 19.Про попереднє схвалення 

вчинення значних правочинiв (попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв), а саме - договорiв зi страхування та перестрахування, договорiв 

купiвлi-продажу цiнних паперiв,  вартiсть по яким складатиме вiд 50  вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi 

укладатимуться Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства 

протягом року iз визначенням граничної межi таких правочинiв. 20.Про  

затвердження (схвалення)  укладених значних правочинiв. На зборах були 3 (три) 

акцiонери Товариства, якi володiють у сукупностi 6 799 (шiсть тисяч сiмсот 

дев'яноста дев'ять) голосiв, що складає 99,99 (дев'яноста дев'ять цiлих дев'яноста 

дев'ять сотих) % (вiдсоткiв) голосiв у Товариствi. По всiм питанням порядку 

денного акцiонери проголосували одноголосно "за".   

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 08.08.2016 

Кворум зборів 99,99 

Опис Порядок денний:  1.Про обрання  лiчильної  комiсiї. 2.Про обрання Голови та 

Секретаря загальних зборiв. 3. Про виплату дивiдендiв.  Зазначити особу, яка 

iнiцiювала проведення позачергових зборiв акцiонерiв 08.08.16р. -  Наглядова 

рада Товариства.  На зборах були 3 (три) акцiонери Товариства, якi володiють у 

сукупностi 6 799 (шiсть тисяч сiмсот дев'яноста дев'ять) голосiв, що складає 99,99 



(дев'яноста дев'ять цiлих дев'яноста дев'ять сотих) % (вiдсоткiв) голосiв у 

Товариствi. По всiм питанням порядку денного акцiонери проголосували 

одноголосно "за".  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

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 

25.12.2015 158/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000060495 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

15 000 6 800 102 000 000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Факти 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.   

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 73 753 80 017 0 0 73 753 80 017 

  будівлі та споруди 67 928 65 681 0 0 67 928 65 681 

  машини та обладнання 2 472 2 175 0 0 2 472 2 175 

  транспортні засоби 1 640 9 064 0 0 1 640 9 064 

  земельні ділянки 183 183 0 0 183 183 

  інші 1 530 2 914 0 0 1 530 2 914 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 73 753 80 017 0 0 73 753 80 017 

Опис 

Основним засобом визначається актив, термiн користування яким 

бiльше року. Знос в цiлому на кiнець звiтного року -  27%. Основнi 

засоби є власнiстю емiтента, пiд арештом i заставою не перебувають, 

обмеження права на власнiсть та використання не iснує. Первiсна 

вартiсть та знос на кiнець звiтного перiоду - 109795,62 тис.грн. 

(29777,84 тис.грн) вiдповiдно (102876,79тис.грн. та (25699,88тис.грн.) - 

основнi засоби, 6918,83 тис.грн та (4077,96 тис.грн.) - iншi необоротнi 

активи).Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Згiдно вимог П(С)БО 7 

"Основнi засоби" на Пiдприємствi амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного використання 

об'єктiв основних засобiв.  

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 01.01.2016 0 0 31.12.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2016 0 0 31.12.2016 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2016 0 0 31.12.2016 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2016 0 0 31.12.2016 



за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2016 0 0 31.12.2016 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2016 0 X 31.12.2016 

Податкові зобов'язання X 3 668,06 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 473 860,19 X X 

Усього зобов'язань X 477 528,25 X X 

Опис Зобов'язання вiдображенi в данiй таблицi вiдображенi в 

балансi Товариства. 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 18.04.2016 314 853,83 629 707,66 50 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: : договори зi 

страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 

6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "за" - 6799.  

2 18.04.2016 629 707,66 629 707,66 100 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: договори зi 

страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв. Вiд 50  вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi без обмеження граничної межi таких правочинiв. Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799.  

 

 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 18.04.2016 468 032,05 629 707,66 74,33 

Опис: 



Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

2 18.04.2016 306 000 629 707,66 48,59 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

3 18.04.2016 270 044,57 629 707,66 42,88 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

4 18.04.2016 246 577,51 629 707,66 39,15 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

5 18.04.2016 1 882 531,08 629 707,66 298,95 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

6 18.04.2016 238 843,7 629 707,66 37,93 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

7 18.04.2016 1 941 888,22 629 707,66 308,38 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

8 18.04.2016 224 256,56 629 707,66 35,61 



Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

9 18.04.2016 1 537 630,06 629 707,66 244,18 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

10 18.04.2016 280 874,42 629 707,66 44,6 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

11 18.04.2016 234 231 629 707,66 37,2 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

12 18.04.2016 180 511,3 629 707,66 28,67 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

13 18.04.2016 2 550 000 629 707,66 404,95 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

14 18.04.2016 971 397 629 707,66 154,26 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  



15 18.04.2016 536 928 629 707,66 85,27 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

16 18.04.2016 312 988,7 629 707,66 49,7 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

17 18.04.2016 257 823,63 629 707,66 40,94 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

18 18.04.2016 199 770,64 629 707,66 31,72 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

19 18.04.2016 279 637,3 629 707,66 44,41 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

20 18.04.2016 350 880 629 707,66 55,72 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

21 18.04.2016 483 000 629 707,66 76,7 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 



законодавством.  

22 18.04.2016 395 521 629 707,66 62,81 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

23 18.04.2016 160 322,82 629 707,66 25,46 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

24 18.04.2016 189 695,54 629 707,66 30,12 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

25 18.04.2016 174 745,66 629 707,66 27,75 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

26 18.04.2016 190 412,04 629 707,66 30,24 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

27 18.04.2016 211 730,97 629 707,66 33,62 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

28 18.04.2016 220 307 629 707,66 34,99 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 



статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

29 18.04.2016 211 360,64 629 707,66 33,56 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

30 18.04.2016 174 967,69 629 707,66 27,79 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

31 18.04.2016 164 405,75 629 707,66 26,11 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

32 18.04.2016 237 965,2 629 707,66 37,79 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

33 18.04.2016 260 109 629 707,66 41,31 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

34 18.04.2016 195 396,23 629 707,66 31,03 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

35 18.04.2016 168 015,21 629 707,66 26,68 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 



голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

36 18.04.2016 250 738,81 629 707,66 39,82 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

37 18.04.2016 177 814,71 629 707,66 28,24 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

38 18.04.2016 200 778,8 629 707,66 31,88 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

39 18.04.2016 168 311,17 629 707,66 26,73 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

40 18.04.2016 226 273,6 629 707,66 35,93 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

41 18.04.2016 210 133,42 629 707,66 33,37 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

42 18.04.2016 168 099,02 629 707,66 26,69 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 



голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

43 18.04.2016 253 798,94 629 707,66 40,3 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

44 18.04.2016 162 522,1 629 707,66 25,81 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

45 18.04.2016 176 408,12 629 707,66 28,01 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

46 18.04.2016 192 985,93 629 707,66 30,65 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

47 18.04.2016 197 399,09 629 707,66 31,35 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

48 18.04.2016 222 437,48 629 707,66 35,32 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

49 18.04.2016 184 136,95 629 707,66 29,24 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 



iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

50 18.04.2016 186 104,95 629 707,66 29,55 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

51 18.04.2016 280 804,3 629 707,66 44,59 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

52 18.04.2016 195 437,34 629 707,66 31,04 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

53 18.04.2016 214 397,67 629 707,66 34,05 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

54 18.04.2016 187 417,3 629 707,66 29,76 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

55 18.04.2016 249 827,1 629 707,66 39,67 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

56 18.04.2016 260 097,24 629 707,66 41,3 

Опис: 



Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

57 18.04.2016 213 635,13 629 707,66 33,93 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

58 18.04.2016 197 232,23 629 707,66 31,32 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

59 18.04.2016 216 477,98 629 707,66 34,38 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

60 18.04.2016 210 324,95 629 707,66 33,4 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

61 18.04.2016 214 612,71 629 707,66 34,08 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

62 18.04.2016 189 286,75 629 707,66 30,06 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

63 18.04.2016 177 850,29 629 707,66 28,24 



Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

64 18.04.2016 197 671,03 629 707,66 31,39 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

65 18.04.2016 300 847,91 629 707,66 47,78 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

66 18.04.2016 328 782,25 629 707,66 52,21 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

67 18.04.2016 191 265,92 629 707,66 30,37 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

68 18.04.2016 179 309,26 629 707,66 28,48 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

69 18.04.2016 294 392,89 629 707,66 46,75 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  



70 18.04.2016 239 186,18 629 707,66 37,98 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

71 18.04.2016 251 939,85 629 707,66 40,01 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

72 18.04.2016 265 366,48 629 707,66 42,14 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

73 18.04.2016 161 315,16 629 707,66 25,62 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

74 18.04.2016 176 797,69 629 707,66 28,08 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

75 18.04.2016 183 452,24 629 707,66 29,13 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

76 18.04.2016 229 748,69 629 707,66 36,48 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 



законодавством.  

77 18.04.2016 252 515,77 629 707,66 40,1 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

78 18.04.2016 216 505,1 629 707,66 34,38 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

79 18.04.2016 175 096 629 707,66 27,81 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

80 18.04.2016 221 301,85 629 707,66 35,14 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

81 18.04.2016 231 044,18 629 707,66 36,69 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

82 18.04.2016 253 538,06 629 707,66 40,26 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

83 18.04.2016 201 092,1 629 707,66 31,93 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 



статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

84 18.04.2016 176 278,7 629 707,66 27,99 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

85 18.04.2016 158 986,5 629 707,66 25,25 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

86 18.04.2016 192 010,91 629 707,66 30,49 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

87 18.04.2016 190 095,18 629 707,66 30,19 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

88 18.04.2016 177 106,22 629 707,66 28,13 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

89 18.04.2016 207 753 629 707,66 32,99 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

90 18.04.2016 202 267,01 629 707,66 32,12 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 



голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

91 18.04.2016 187 993,1 629 707,66 29,85 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

92 18.04.2016 189 495,01 629 707,66 30,09 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

93 18.04.2016 182 768,01 629 707,66 29,02 

Опис: 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення:  Загальнi збори акцiонерiв.  Предмет правочину: майновi 

iнтереси, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування).  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6799, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6799. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 

статутом Товариства не визначенi. Товариство при прийняттi рiшень керується критерiями, якi передбаченi 

законодавством.  

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

18.04.2016 18.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

08.08.2016 08.08.2016 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 3 2 

3 2016 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 



Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4 



членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Члени Наглядової ради компетентнi та ефективнi, завдання 

виконуються. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  20 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.  

Інше (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Цивiльно правовими договорами з членами Наглядової ради 

непередбачена винагорода. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Дiєздатна фiзична особа. 
X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

Члени Наглядової ради обiзнанi з своїми правами та обовязками. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 



Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Кодекс корпоративного управлiння  ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 



акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  



Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитор не змiнювався. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 



Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Товариство має достатнi фiнансовi ресурси для здiйснення господарської дiяльностi. 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 23.07.2012; яким органом управління 

прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" був затверджений позачерговими Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства 23 липня 2012 року. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Нi 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Дотримано, вiдхилень не було 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi АТ "СГ "ТАС" (приватне) (надалi - Товариство) є одержання прибутку 

шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i 

юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним 

законодавством та Статутом Товариства. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 



найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), 

створена i зареєстрована у Республiцi Кiпр пiд реєстрацiйним номером HE239493  за 

юридичною адресою: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 1097, Дiагору, 4, корпус "Кермiя", офiс 104 - 

володiє  99,9559 % статутного (складеного) капiталу, вiдповiдає вимогам, встановленим 

законодавством. 

Iнформацiя про юридичних або фiзичних осiб, якi здiйснюють контроль за юридичними  

особами - учасниками (засновниками, акцiонерами) заявника (якi володiють часткою (паєм, 

пакетом акцiй), що становить не менш як 10 вiдсоткiв статутного капiталу заявника): 

1. БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), 2195803271, Тiгiпко Сергiй Леонiдович, 

паспорт серiї АЕ №395478, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi, 06 вересня 1996 року, частка -99,99% 

2. Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), 

HE 313974, БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, 

КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097 Нiкосiя, Кiпр, частка -100%. 

Протягом року БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) придбав у БIГФОРТ IНК. 100 %   

корпоративних прав (акцiй) компанiї Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. 

OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Кiнцевий бенефiцiарний власник залишився незмiнним. 

Власник iстотної участi залишився незмiнним. 

 

 

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

 Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 

правил вiдсутнi, тому це не призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам 

фiнансових послуг.  

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Протягом року Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг було застосовано до Товариства 1 захiд вплив, виконаний. 

Протягом року до Товариства ДПI у м. Чернiговi ГУ ДФС у Чернiгiвськiй областi було 

застосовано 1 захiд впливу, який виконаний. 

Протягом року вiдсутнi заходи впливу органiв державної влади до членiв Наглядової ради та 

виконавчого органу. 

  

 

 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

У системi управлiння ризиками Товариство керується законодавчими вимогами дiяльностi 

страховика, визначеними Законом України "Про страхування", "Стратегiєю з управлiння 

ризиками", та iншими нормативними актами. 

Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками є дотримання умов забезпечення 

платоспроможностi страховика, формування резервiв, вiдповiднiсть цiноутворення умовам 



ведення бiзнесу та прийнятої полiтики,  економiчно об?рунтоване формування складу 

страхового портфелю, своєчасне реагування на змiни  економiчних та конкурентних умов 

дiяльностi на ринку, управлiння правовими ризиками та контролю за управлiнням персоналом, 

тощо. 

Процес ризик - менеджменту в страховiй компанiї охоплює всi структурнi пiдроздiли та рiвнi 

компанiї - вiд вищого керiвництва страховика до рiвня, на якому безпосередньо приймається 

ризик, та забезпечує дотримання функцiонування системи управлiння ризиками у всiх 

необхiдних напрямках. 

. 

 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Основними результатами дiяльностi внутрiшнього аудитора Товариства є: 

1) нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; 

2) контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства; 

3) перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; 

4) аналiз iнформацiї про дiяльнiсть фiнансової установи, професiйну дiяльнiсть її 

працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; 

5) виконання iнших передбачених законами  функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем 

за дiяльнiстю Товариства. 

   Також надаємо данi, зазначенi в 

примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за 2016 рiк. 

 

    

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Статутом Товариства не встановленi будь-якi обмеження щодо розмiру вiдчуження активiв. 

Статутом встановленi лише повноваження рiзних органiв управлiння Товариством щодо 

прийняття рiшень щодо вiдчуження активiв в залежностi вiд вартостi правочину. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Факти купiвлi-продажу протягом року активiв, що перевищує  встановлений у Статутi 

Товариства розмiр вiдсутнi. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

Протягом року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними особами, що вiдповiдають 

вимогам законодавства та статутної дiяльностi страховика, а саме: операцiї, пов'язанi з 

укладанням договорiв страхування, сплатою страхових платежiв, орендою майна, операцiї, 

пов'язанi з розмiщенням депозитiв,  операцiї, пов'язанi з цiнними паперами (акцiями), операцiї,  

пов'язанi з купiвлею-продажом частки у статутному капiталi. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 



державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 

аудиторського висновку не надавались. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Протягом року зовнiшнiм аудитором Товариства був призначений ТОВ Аудиторська Фiрма 

"Унiверсал Аудит Сервiс", код ЄДРПОУ 24095382, мiсцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, 

бул. Дружби народов, 6-б. 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 21 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 5 рокiв 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 Iншi аудиторськi послуги протягом року не надавались. 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 Виявленi не були. 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Перелiк аудиторських фiрм, з якими протягом п'яти рокiв укладались договори на 

надання аудиторських послуг:- ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит) ТОВ;- Делойт енд Туш 

ЮСК ЗАТ;- ТОВ "Iнтер-аудит";- Аудитсервiс АФ;            - ТОВ Аудиторська Фiрма "Унiверсал 

Аудит Сервiс". 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Випадки стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом 

року, не вiдомi.Фактiв подання недостовiрної звiтностi страховика не було. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 Наказом №270/ГО/аг вiд 22.10.2012 року було затверджене Положення про розгляд скарг 

споживачiв фiнансових послуг в АТ "СГ "ТАС" (приватне). 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Працiвником, уповноваженим розглядати скарги призначено Начальника Юридичної 

Служби Петрука В.П. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 Характер скарг - вiдмова у виплатi страхового вiдшкодування або виплата страхового 

вiдшкодування у неповному обсязi.Всього надiйшло 66 скарг, 18 задоволенi. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Протягом звiтного перiоду мали мiсце позови до суду стосовно надання фiнансових 



послуг страховиком.На користь Товариства задоволено - 23,33 % позовiв.На користь споживачiв 

фiнансових послуг задоволено - 12,00% позовiв.Залишилось в провадженi судiв - 64,67 % 

позовiв. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

Фiрма "УНIВЕРСАЛ АУДИТ 

СЕРВIС" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

24095382 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01103, Україна, м. Київ, бул. 

Дружби народiв, № 6-б 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№ 317/4, 26.11.2015 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 332, серія 

П,  номер 000332, дата видачі 

14.07.2014, строк дії до 

26.11.2020 року 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

Фiрма "УНIВЕРСАЛ АУДИТ 

СЕРВIС" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

24095382 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01103, Україна, м. Київ, бул. 

Дружби народiв, № 6-б 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№ 317/4, 26.11.2015 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 332, серія 

П,  номер 000332, дата видачі 

14.07.2014, строк дії до 

26.11.2020 року 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "УНIВЕРСАЛ 

АУДИТ СЕРВIС" Код ЄДРПОУ 24095382 01103, Україна, м. Київ,  бул. Дружби 

народiв, №6-б, п/р 26006000016880, в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023 т/ф (044) 

564-07-42, м.( 050) 380-88-00 e-mail: uaservice@ukr.net    Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма  "УНИВЕРСАЛ АУДИТ 

СЕРВИС"  Код ЕГРПОУ 24095382  01103, Украина, г. Киев,   бул. Дружбы 

народов 6-б, т/с 26006000016880,  в  ПАО "Укрсоцбанк"", МФО 300023 т/ф (044) 

564-07-42, м. (050) 380-88-00 e-mail: uaservice@ukr.net Свiдоцтво про включення 

до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року,  

продовжено рiшенням Аудиторської палати № 317/4 вiд 26 листопада 2015 р. до 

26 листопада 2020 р.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного 

аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" за 2016 рiк (з 01.01.2016 р. по 

31.12.2016 р.)  Адресат: - Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; - Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку - Акцiонери та керiвництво АТ "СГ "ТАС" 

(приватне).  Основнi вiдомостi про Страховика: Повне найменування  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (далi - 

Товариство) Скорочене найменування  АТ "СГ "ТАС" (приватне) код за 

ЄДРПОУ 30115243 Мiсцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 

65 Дата державної реєстрацiї 19.10.1998 р. Дата та номер запису в ЄДР Дата 

запису: 30.09.2004 р. Номер запису: 1 072 120 0000 000857 Органiзацiйно-

правова форма Приватне акцiонерне товариство Вид дiяльностi за КВЕД 65.12 



Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний); 65.20 

Перестрахування Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової 

установи  Серiя СТ №208, видане за розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 24.06.2004 р. № 1224р., 

реєстрацiйний № 11100895, дата видачi свiдоцтва 21.08.2004 р., код фiнансової 

установи 11 Види фiнансових послуг - здiйснення добровiльного страхування; - 

здiйснення обов'язкового страхування Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 

08.06.2016 року, номер запису 103876900025 Дата внесення змiн до статуту 

08.06.2016 р. Розмiр статутного капiталу на 31.12.2016 р. 102 000 000,00 грн. (сто 

два мiльйона гривень 00 копiйок), Статутний капiтал Товариства подiляється на 

6800 (шiсть тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 

15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень кожна, форма iснування - бездокументарна 

Iнформацiя про акцiонерiв - Юридична особа - Нерезидент України: Т.А.С. 

ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED), НЕ239493, Адреса: Кiпр, м. Нiкосiя, 1097, Дiагору, 4, корпус 

"Кермiя", офiс 104, Частка в статутному капiталi становить 101955000,00 грн. 

(99,9559%); - Юридична особа - Резидент України: Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "Iндустрiальна", Код ЄДРПОУ: 32920354, 

Адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65,Частка в статутному капiталi 

становить 15 000,00 грн. (0,0147%); - Юридична особа - Нерезидент України: 

ALKEMI LIMITED (ALKEMI LIMITED), Адреса: 01077, м.Нiкосiя, 

Карпенiсiоу,11 офiс 202, Кiпр, Частка в статутному капiталi становить 15 000,00 

грн. (0,0147%); - Юридична особа - Нерезидент України: ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД 

(DEVISAL LIMITED), Адреса: м. Нiкосiя, вул. Дiагору, 4, корпус "Кермiя", 

офiс104. 1097, Кiпр, Частка в статутному капiталi становить 15 000,00 грн. 

(0,0147%); Керiвник Голова Правлiння - Царук Павло Вiкторович з 22.02.2012 р. 

Головний бухгалтер В.о. головного бухгалтера - Кульгiнська Iрина 

Олександрiвна з 24.02.2015 р. Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2016 р. 818 осiб 

Телефон / факс (044) 536-00-20 / 536-00-21 Вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та 

вiддiлення) 28 вiдокремлених пiдроздiлiв без права юридичної особи, якi дiють 

на пiдставi Положень (представництв немає), у т.ч. 12 дирекцiй та 16 фiлiй  

Перелiк та дата видачi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi: Страховi та 

перестрахувальнi операцiї за перiод, що перевiрявся, здiйснювалися на пiдставi 

лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, виданих Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг): o Лiцензiя 

серiї АВ № 500426 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного 

страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), дата видачi 02.12.2009 р. o 

Лiцензiя серiї АВ № 500427 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя 

серiї АВ № 500428 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 



(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя 

серiї АВ № 500429 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного 

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, дата видачi 

02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500430 на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi добровiльного страхування водного транспорту (морського внутрiшнього 

та iнших видiв водного транспорту), дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ 

№ 500337 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

залiзничного транспорту, дата видачi 18.01.2010 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500434 

на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров'я 

на випадок хвороби, дата видачi 02.12.2009 р.. o Лiцензiя серiї АВ № 500435 на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування iнвестицiй, 

дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500436 на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), дата видачi 02.12.2009 

р. o Лiцензiя серiї АВ № 500437 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу), дата видачi 02.12.2009 р. o 

Лiцензiя серiї АВ № 500438 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), дата 

видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500440 на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування медичних витрат, дата видачi 

02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500441 на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), 

дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500443 на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв, дата 

видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500445 на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)), дата видачi 

02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500450 на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв, дата видачi 02.12.2009 р. o 

Лiцензiя серiї АЕ № 641919 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного страхування сiльськогосподарської продукцiї, дата видачi 

22.05.2015 р. o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй, 

виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2947 вiд 01.12.2015 р., 

початок дiї 01.12.2015 р. o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

добровiльного страхування судових витрат, виданої згiдно Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг №674 вiд 31.03.2016 р., дата видачi 31.03.2016 р. o Лiцензiя на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування повiтряного 

транспорту, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2540 вiд 



11.10.2016 р., дата видачi 11.10.2016 р. o Лiцензiя на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), виданої 

згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2943 вiд 24.11.2016 р., дата видачi 

24.11.2016 р.  o Лiцензiя серiї АВ № 500425 на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї, дата видачi  

02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500433 на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, 

що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може 

бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи 

використання цiєї зброї, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500439 

на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового медичного 

страхування, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500442 на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв, дата 

видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500444 на здiйснення страхової 

дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв 

на транспортi, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500446 на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд), дата видачi 02.12.2009 р. o 

Лiцензiя серiї АВ № 500448 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов'язкового страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, 

визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна 

третiм особам, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500449 на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування тварин на 

випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та 

нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими 

Кабiнетом Мiнiстрiв України, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 

500451 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких 

може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного 

характеру, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя серiї АВ № 500452 на здiйснення 

страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, дата видачi 02.12.2009 р. o Лiцензiя 

серiї АВ № 594111 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового 

страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування, дата видачi 07.11.2011 р. o Лiцензiя серiї АВ № 



614854 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування 

майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ", дата видачi 11.06.2015 р. o 

Лiцензiя серiї АГ № 569183 на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов'язкового страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв, дата видачi 06.01.2011 р. o Лiцензiя на 

здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса, виданої згiдно Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг №2395 вiд 01.10.2015 р., дата видачi 01.10.2015 р. o Лiцензiя 

на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно 

здоров`ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час 

транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, 

виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №673 вiд 31.03.2016 р., дата 

видачi 31.03.2016 р. o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту 

людини при виконаннi ними службових обов'язкiв, виданої згiдно 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1989 вiд 18.08.2016 р., дата видачi 

18.08.2016 р. o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового 

особистого страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання 

та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, виданої згiдно Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг №2522 вiд 06.10.2016 р., дата видачi 06.10.2016 р.  Звiт щодо 

фiнансової звiтностi Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова Група "ТАС", що додається, яка включає 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року (форма №1), 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2), Звiт про 

рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3), Звiт про власний капiтал 

(форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" та застосованої вiдповiдної облiкової полiтики, i за такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, 

щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 



основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 

фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв 

та зобов'язань. У нас не було можливостi переконатись у достовiрностi 

зазначених запасiв у сумi 2279 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року за 

допомогою альтернативних процедур. У результатi, ми не мали можливостi 

визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань балансової вартостi запасiв 

станом на 31 грудня 2016 року. В зв'язку з наведеним вище, аудиторський 

висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. Умовно-позитивна думка На 

нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава 

для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть надає 

достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова Група "ТАС" на 31 грудня 2016 р. та його 

фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iншi питання 

Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на 

ймовiрнiсть ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики 

обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов'язанi з загальною полiтичною 

ситуацiєю в державi, з проведенням антитерористичної операцiї на територiї 

Донецької та Луганської областей, з економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi, з 

можливою змiною законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi 

та оподаткування; iншими чинниками. Ми не маємо змоги передбачити можливi 

майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. Фiнансова звiтнiсть 

вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов 

здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не мiстить 

посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати 

свою дiяльнiсть у майбутньому.    Основнi вiдомостi про аудитора Повне 



найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма 

"УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС" код за ЄДРПОУ 24095382 Мiсцезнаходження 

01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6-б Телефон/факс (044) 564-07-

42 Реєстрацiйнi данi Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною 

державною адмiнiстрацiєю мiста Києва;  номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 

036965 Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено 

рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26 листопада 2015 року, 

дiйсне до 26 листопада 2020 року Номер та дата видачi Свiдоцтва 

Нацкомфiнпослуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Реєстрацiйний 

номер Свiдоцтва:  0077; Дата включення: Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 

22 жовтня 2013 року № 3740; Строк дiї Свiдоцтва: з 22.10.2013 року до 

27.01.2016 року, продовжено до 26 листопада 2020 року; Дата видачi Свiдоцтва: 

12 сiчня 2016 року Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР Реєстрацiйний номер 

Свiдоцтва:  332; Серiя та номер Свiдоцтва: П 000332; Строк дiї Свiдоцтва: з 

14.07.2014 року до 26.11.2020 року Номер та дата видачi Свiдоцтва АПУ про 

вiдповiднiсть системi контролю якостi Номер Свiдоцтва:  0337; Дата видачi: 

Рiшення АПУ вiд 28.02.2013 року №265/4 Термiн чинностi до 31.12.2018 р. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та 

серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Димарчук Сергiй 

Миколайович сертифiкат серiї А №000565 вiд 25.01.1996 р., виданий вiдповiдно 

до рiшення Аудиторської палати України № 41 вiд 25 сiчня 1996р., продовжений 

рiшенням Аудиторської палати України № 303/2 вiд 27 листопада 2014 р., 

дiйсний до 25 сiчня 2020 року  Основнi вiдомостi про умови договору на 

проведення аудиту Виконавцем договору на проведення аудиту виступає 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "УНIВЕРСАЛ 

АУДИТ СЕРВIС", розташоване за адресою м. Київ, бул. Дружби народiв, №6-б, 

тел. (044)564-07-42, електронна адреса: uaservice@ukr.net. Дата та номер 

договору на проведення аудиту: №17рз-42 вiд 01.03.2017р. Дата початку 

проведення аудиту: 01.03.2017 р. Дата закiнчення проведення аудиту: 31.03.2017 

р.   

Директор ТОВ АФ "Унiверсал аудит сервiс"                     ___________________       

С.М. Димарчук (Сертифiкат аудитора Серiї А №000565, виданий рiшенням АПУ  

вiд 25 сiчня 1996р. № 41, дiйсний до 25 сiчня 2020 року)  Дата аудиторського 

висновку (звiту) - 31.03.2017 р. м. Київ  

 

 





КОДИ 

Дата 31.12.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

група"ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 818 

Адреса, телефон: 03062 мiсто Київ, проспект Перемоги, 65, 044 536 00 20 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 968 1 619 

    первісна вартість 1001 13 639 13 721 

    накопичена амортизація 1002 ( 11 671 ) ( 12 102 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 73 754 80 018 

    первісна вартість 1011 101 205 109 796 

    знос 1012 ( 27 451 ) ( 29 778 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 152 747 166 711 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 117 190 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 172 610 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 345 659 420 958 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 441 2 279 

Виробничі запаси 1101 2 394 2 279 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 47 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 59 943 81 646 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 456 1 779 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 8 734 10 112 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 009 10 847 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 146 387 261 115 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 146 387 261 114 

Витрати майбутніх періодів 1170 189 340 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 57 890 75 749 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 11 562 26 668 

    інших страхових резервах 1184 46 328 49 081 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 284 049 443 867 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 629 708 864 825 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 102 000 102 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 33 467 33 467 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 327 5 327 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 70 993 206 982 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 65 144 39 521 

Усього за розділом I 1495 276 931 387 297 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 2 597 2 736 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 597 2 736 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 328 656 446 932 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 147 970 213 210 

    резерв незароблених премій 1533 157 951 233 721 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 331 253 449 668 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 14 884 17 462 

    розрахунками з бюджетом 1620 982 3 668 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 -577 1 822 

    розрахунками зі страхування 1625 12 7 

    розрахунками з оплати праці 1630 39 17 

    одержаними авансами 1635 5 451 6 488 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 51 71 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 147 

Інші поточні зобов’язання 1690 105 0 

Усього за розділом IІІ 1695 21 524 27 860 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 629 708 864 825 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

група"ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 618 737 495 349 

Премії підписані, валова сума 2011 763 237 607 382 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 96 590 ) ( 66 163 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 63 016 50 234 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 15 106 4 364 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 115 329 ) ( 90 886 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 262 223 ) ( 212 435 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 241 185 192 028 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -52 506 -27 022 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -55 259 -49 702 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 2 753 22 680 

Інші операційні доходи 2120 50 967 44 321 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 114 395 ) ( 95 659 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 627 ) ( 1 319 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 43 447 ) ( 35 248 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 80 177 77 101 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 92 257 46 665 



Інші доходи 2240 90 939 227 748 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 89 593 ) ( 346 102 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 173 779 5 412 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 467 -15 742 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 154 312 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 10 330 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 154 312 -10 330 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5 520 4 677 

Витрати на оплату праці 2505 27 429 26 038 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 119 9 898 

Амортизація 2515 5 368 4 490 

Інші операційні витрати 2520 195 994 151 924 

Разом 2550 240 430 197 027 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

група"ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 620 058 486 041 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 503 572 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 30 518 10 601 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 292 744 ) ( 223 898 ) 

Праці 3105 ( 22 850 ) ( 21 549 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 152 ) ( 10 872 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25 287 ) ( 23 073 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 191 479 ) ( 146 070 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 112 567 71 752 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 105 290 213 380 



    необоротних активів 3205 1 541 7 658 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 65 842 29 325 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 121 708 ) ( 199 819 ) 

    необоротних активів 3260 ( 9 000 ) ( 986 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 41 965 49 558 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 83 528 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 39 804 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -39 804 -83 528 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 114 728 37 782 

Залишок коштів на початок року 3405 146 387 108 605 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 261 115 146 387 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 27.12.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

група"ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки: Дана форма Товариством не використовується. 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

група"ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 102 000 33 467 0 5 327 70 993 0 0 276 931 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -2 047 0 0 -2 047 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 102 000 33 467 0 5 327 68 946 0 0 274 884 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 799 936 0 0 154 313 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -41 900 0 0 -41 900 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 138 036 0 0 112 413 

Залишок на кінець року  4300 102 000 33 467 0 5 327 206 982 0 0 387 297 

Примітки: Вище зазначена таблиця  "Звiт про власний капiтал" не передбачає окремої колонки "Iншi резерви" . В "Iнших резервах" на початок звiтного 

перiоду в балансi Товариства (код рядка 1435) вiдображено 65 144 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду "Iншi резерви" (код рядка 1435) складають 39 521 

тис. грн.   Iншi резерви (стовпчик 10) Залишок на початок року (код рядка 4000) -  65143,9 тис. грн. Скоригований залишок  на початок року (код рядка 

4095) - 65143,9 тис. грн. Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод (код рядка 4100) - 25623,1 тис. грн. Разом змiни у капiталi (код рядка 4295) - 25623,1 

тис. грн. Залишок на кiнець року (код рядка 4300) - 39520, 8 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ (ПРИМIТКИ) До фiнансової звiтностi за МСФЗ ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" за 2016 рiк.  1. Iнформацiя про 

компанiю та основа пiдготовки фiнансової звiтностi  АТ "СГ "ТАС" (приватне) (далi - Компанiя) 

є зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi. 

Акцiї компанiї мають приватне розмiщення. Основна дiяльнiсть компанiї - недержавне 

страхування - iншi види страхування, нiж страхування життя. Дата реєстрацiї  ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "Страхова Група "ТАС" 19.10.1998р. Метою дiяльностi 

Компанiї є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту 

майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, 

визначених законодавством та Статутом Компанiї. Предметом безпосередньої дiяльностi 

Компанiї є проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, 

пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Компанiя 

здiйснює усi види обов'язкового, добровiльного страхування та перестрахування згiдно з 

вимогами  законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. Страховi та перестрахувальнi 

операцiї за перiод, щодо якого надається дана фiнансова звiтнiсть, здiйснювалися Компанiєю " 

на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, а саме лiцензiї з добровiльних та 

обов'язкових видiв страхування:   Номери отриманих лiцензiй та дата їх видачi: Серiя  АВ : №  

500425 вiд 02.12.2009р., №  500426 вiд 02.12.2009р., №  500427 вiд 02.12.2009р., №  500428 вiд 

02.12.2009р., №  500429 вiд 02.12.2009р., №  500430 вiд 02.12.2009р., №  500433 вiд 02.12.2009р., 

№  500434 вiд 02.12.2009р., №  500435 вiд 02.12.2009р., №  500436 вiд 02.12.2009р., №  500437 

вiд 02.12.2009р., №  500438 вiд 02.12.2009р., №  500439 вiд 02.12.2009р., №  500440 вiд 

02.12.2009р., №  500441 вiд 02.12.2009р., №  500442  вiд 02.12.2009р., №  500443 вiд 

02.12.2009р., №  500444 вiд 02.12.2009р., №  500445 вiд 02.12.2009р., №  500446 вiд 02.12.2009р., 

№  500448 вiд 02.12.2009р., №  500449 вiд 02.12.2009р., №  500450 вiд 02.12.2009р., №  500451вiд 

02.12.2009р., №  500452 вiд 02.12.2009р.,№ 500337 вiд 18.01.2010р.,  № 594111 вiд 07.11.2011р., 

№ 614854 вiд 11.06.2015р.; Серiя АЕ 641919 вiд 30.04.2015р., Серiя АГ № 569183 вiд 

06.01.2011р., лiцензiя згiдно розпорядження № 2395 вiд 01.10.2015р., лiцензiя згiдно 

розпорядження № 2947 вiд 01.12.2015р., ., лiцензiя згiдно розпорядження № 674 вiд 31.03.2016р., 

лiцензiя згiдно розпорядження № 673 вiд 31.03.2016р., лiцензiя згiдно розпорядження № 1989 

вiд 18.08.2016р., лiцензiя згiдно розпорядження № 2540  вiд 11.10.2016р., лiцензiя згiдно 

розпорядження № 2522  вiд 06.10.2016р., лiцензiя згiдно розпорядження № 2943  вiд 24.11.2016р.  

Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.  

Адреса реєстрацiї Компанiї : пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Адреса для листування 

пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Компанiя має 28 фiлiй  (в мiстах: Вiнниця, 

Днiпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запорiжжя, Iвано-Франкiвськ, Київ, 

Кiровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львiв, Миколаїв, Нiкополь, Одеса, Полтава, Рiвне, 

Севастополь, Сiмферополь, Суми, Тернопiль, Ужгород, Харкiв, Херсон, Хмельницький, 

Черкаси, Чернiвцi, Чернiгiв). Структурнi пiдроздiли Компанiї не є самостiйними юридичними 

особами та дiють у вiдповiдностi до Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв. З 

01 сiчня 2009 року бухгалтерський та податковий облiк в Компанiї здiйснюється в єдинiй 

облiковiй системi на рiвнi Головного офiсу Компанiї. Протягом звiтного перiоду злиття, 

приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалось. Податок на прибуток по Компанiї  

розраховується  та сплачується за мiсцем реєстрацiї в Державну фiскальну службу України Офiс 

великих платникiв податкiв державної фiскальної служби. Компанiя зареєстрована та 

знаходиться на облiку в мiсцевих органах державної податкової служби як платник окремих 

видiв податкiв за мiсцезнаходженням пiдпорядкованих безбалансових  пiдроздiлiв (податок з 

доходiв фiзичних осiб, податок на землю, збiр за спецiальне використання води, екологiчний 

збiр).  Податковi та статистичнi звiти по загальнодержавних та мiсцевих  податках, передбаченi 



чинним законодавством України, складаються на рiвнi головного офiсу Компанiї.  Дiяльнiсть 

Компанiї тiсно пов'язана iз невизначеностями та ризиками. Ризик Компанiя визначає як 

вiрогiднiсть або загрозу втрати частини доходу або понесення  додаткових витрат в результатi  

страхової та фiнансової дiяльностi. У процесi своєї дiяльностi Компанiя здiйснює управлiння 

такими основними ризиками: " ризиками страхової дiяльностi; " операцiйними ризиками; " 

фiнансовими ризиками; " стратегiчними ризиками; " iншими ризиками, що пов'язанi iз 

зовнiшнiми чинниками. Компанiя будує систему наскрiзного управлiння усiма видами ризикiв 

вiдповiдно до вимог  дiючого законодавства та мiжнародних стандартiв. АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) є членом таких органiзацiй: - Моторне (транспортне) страхове бюро України;   2. 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Протягом 2016 року Компанiя дотримувалась наступних 

принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, 

перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного 

висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника. Облiкова полiтика  в 

Компанiї регламентується Законодавством України та Наказом по пiдприємству "Про облiкову 

полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" №108/заг вiд     08.04.2009 року .         Полiтика 

?рунтується на Законах України "Про бухгалтерський облiк", "Про страхування", чинному 

законодавствi України та основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку i 

розроблена згiдно з вимогами Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Українi.   Облiкова полiтика компанiї затверджується наказом Голови Правлiння. Якщо 

протягом звiтного року до нормативних актiв,  якi регламентують ведення бухгалтерського 

облiку, вносяться iстотнi змiни, вiдповiднi положення облiкової полiтики також змiнюються.   

Протягом 2016 року змiни до облiкової полiтики не вносились.  Фiнансова звiтнiсть була 

пiдготовлена згiдно Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi (МСФЗ). Фiнансову 

звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.16 p., було пiдготовлено вiдповiдно до МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв". Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою 

та валютою подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Звiтнiсть подано в 

тисячах гривень з одним десятковим знаком. Перед складанням рiчного звiту була проведена 

суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань Компанiї, що облiковуються на балансi, 

вiдповiдно до наказу Голови Правлiння. Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi 

Компанiї, складеному станом на 31.12.2016 р. Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на 

основi припущення, що Компанiя функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це 

припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з 

свiтовою економiчною кризою та iз внутрiшньою полiтичною кризою. Полiпшення економiчної 

ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi 

здiйснюватимуться урядом України. В той же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи 

прийматиме уряд України для подолання економiчної та полiтичної кризи. Тому неможливо 

достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної  та полiтичної ситуацiї на лiквiднiсть i 

дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В 

результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити по своїх 

боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких 

коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде 

повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.  Дана фiнансова звiтнiсть 

складається iз наступних фiнансових форм: Форма №1 - "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" 

Форма №2 - "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" Форма №3 - "Звiт про рух 

грошових коштiв (за прямим методом)" Форма №4 - "Звiт про власний капiтал "  3. Баланс (Звiт 

про фiнансовий стан) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Далi - Форма №1) АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) складено за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 pоку. На протязi 2016 року були 

здiйсненi коригування у звiтному перiодi фiнансової звiтностi та звiтних даних, а саме: "  у 

Балансi було змiнено пiдхiд вiдображення залишкiв коштiв у централiзованих страхових 



резервних фондах (МТСБУ). На початок звiтного перiоду данi вiдображувались у рядку 1040, а 

на кiнець року у рядку 1065  Актив Код рядка На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного 

перiоду 1  2 3  4 Довгострокова дебiторська заборгованiсть  1040 117 190,46  Залишок коштiв у 

централiзованих страхових резервних фондах 1065 0,00 163 609,65   Вiдомостi  активу Балансу 

викладенi у розрiзi оборотних та необоротних активiв. Для подання, у балансi здiйснено 

розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi)  та не поточнi (необоротнi)  

вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних активiв та зобов'язань 

вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати 

балансу.  Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi. 3.1. Необоротнi активи Всi 

iншi активи, крiм оборотних, визнанi необоротними. 3.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Компанiя дотримується єдиної полiтики 

визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби 

оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання.  Собiвартiсть об'єкта основних засобiв 

складається з : " цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на 

придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок; " будь-яких витрат, якi 

безпосередньо пов'язана з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, 

необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом; " первiсної 

попередньої оцiнки на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї на якiй вiн 

розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, 

або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд 

виробництва запасiв протягом цього перiоду.    Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується 

на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, 

дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних 

вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв 

зменшується у зв'язку з частковою лiквiдацiєю об'єкта основних засобiв.  Витрати, що 

здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми 

майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат перiоду в 

якому вони були здiйсненi. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 

"Основнi засоби". Для нарахування амортизацiї компанiя застосовує норми та методи 

нарахування амортизацiї основних засобiв,  що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та  МСБО 16. Тобто 

амортизацiя основних засобiв нараховується  прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть 

основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до 0 грн. . Переоцiнка 

справедливої вартостi основних засобiв (будiвель) не проводилася з причини того, що вiдсутня 

суттєва рiзниця  по  оцiнцi експертом справедливої вартостi основних засобiв.  Балансова 

вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та 

нарахованою амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.). Табл. 1 Основнiзасоби за групами 

31.12.2015 31.12.2016 Будiвлi, споруди   Первiснавартiсть 75578 75 578 Знос 7650 9 897 

Остаточнавартiсть на дату балансу 67928 65 681 Машини та обладнання   Первiснавартiсть 

11350 11 649 Знос 9135 9 702 Остаточнавартiсть на дату балансу 2215 1 947 Транспортнiзасоби   

Первiснавартiсть 6935 12 453 Знос 5295 3 389 Остаточнавартiсть на дату балансу 1640 9 064 

Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi   Первiснавартiсть 2732 2 799 Знос 2474 2 571 

Остаточнавартiсть на дату балансу 258 228 ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ   Первiснавартiсть 183 183 

Остаточнавартiсть на дату балансу 183 183 IНШI ОСНОВНI ЗАСОБИ   Первiснавартiсть 167 215 

Знос 129 141 Остаточнавартiсть на дату балансу 38 74 ОСНОВНI ЗАСОБИ - ВСЬОГО   

Первiснавартiсть 96945 102877 Знос 24683 25700 Остаточнавартiсть на дату балансу 72262 

77177 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ   Первiснавартiсть 13639 13721 Знос 11671 12102 

Остаточнавартiсть на дату балансу 1968 1619 Малоцiннiнеоборотнiматерiальнiактиви   

Первiснавартiсть 4260 6 919 Знос 2768 4078 Остаточнавартiсть на дату балансу 1492 2841 

Всього за рядком  Балансу  Довгостроковiактиви  / Основнiзасоби 345706 420958 Рiзниця     По 

балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв на кiнець року складає 109796 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 29778 тис. грн., 



залишкова вартiсть на 31.12.2016 року становить 80018 тис. грн.  За станом на 31.12.2016 р. 

активiв, класифiкованих  як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, 

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть",  вiдсутнi.  Компанiя не має iнвестицiйної 

нерухомостi.  Компанiя не має бiологiчних активiв.  3.1.2. Нематерiальнi активи  Собiвартiсть 

придбаного нематерiального активу охоплює: " Вартiсть його придбання, яка включає iмпортне 

мито та податок на придбання, який не пiдлягає вiдшкодуванню, пiсля вирахування 

торгiвельних та iнших знижок; " Будь-якi витрати, якi можна безпосередньо вiднести на 

пiдготовку цього активу для його використання за призначенням.  Визнання витрат у балансовiй 

вартостi нематерiального активу припиняється коли цей актив досягає стану  необхiдного для 

його функцiонування.             Компанiя не капiталiзує витрати на сплату вiдсоткiв за кредит, 

тому  не включає їх до первiсної вартостi нематерiальних активiв, придбаних (створених) 

повнiстю або частково за рахунок кредиту банку, данi витрати списуються на фiнансовi витрати 

звiтного перiоду.            Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для 

використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод 

вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Вiдображення 

нематерiального активу в облiку базується на строковi його користної експлуатацiї. 

Нематерiальний актив  з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягає амортизацiї, тодi як 

нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї - не пiдлягає амортизацiї.  

В Компанiї до нематерiальних активiв застосовують прямолiнiний метод нарахування 

амортизацiї               Суму амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної 

експлуатацiї слiд розподiляти на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.               

Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв 

прирiвнюється до нуля.                     Нарахування амортизацiї починається, коли актив є наявним 

для використання, тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його 

використання  у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї 

припиняється  на одну iз наведених далi дат, залежно вiд того, яка з них наступає ранiше: на 

дату. Коли цей актив класифiкується як такий, що утримується для продажу. Або на дату, коли 

припиняється визнання цього активу.  Лiквiдацiйна вартiсть встановлена 0,00 грн. Перерахунок 

амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права власностi пiдприємства 

на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, що пов'язанi з придбанням 

нематерiальних активiв. Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв 

становить 13 721 тис. грн., накопичена амортизацiя - 12 102 тис. грн., залишкова вартiсть -  1619 

тис. грн..  3.1.3. Iнвестицiї  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються,  як iншi 

фiнансовi iнвестицiї, на 31.12.2016 р. складають 166711 тис. грн. а саме :   Акцiї   компанiй  :    

Днiпровагонмаш ВАТ 05669819 49783 ПАТ "Дослiдно-ексерим.завод №20 цивiльної авiацiї" 

01128498 18391  Оцiнку  довгострокових фiнансових iнвестицiй на дату балансу Компанiя 

проводить вiдповiдно до бiржових оцiнок, що дiють на дату балансу та вважає,  що iнвестицiї 

мають облiковуватися  як Актив вiд  якого у  наступних перiодах компанiя зможе отримувати 

прибуток.  Облiгацiї   компанiй  (до погашення):    Облигации ТОВ "Центр фiнансових рiшень" 

35725063 98538  Оцiнювання фiнансових iнвестицiй (облiгацiй)  на дату балансу Компанiя 

проводить за амортизованою собiвартiстю, порядок якої встановлено пунктом 10 П(С)БО 12.  

3.1.4 Довгострокова дебiторська заборгованiсть.  Компанiя визнає дебiторську заборгованiсть в 

балансi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне 

право отримувати грошовi або iншi цiнностi.   В залежностi вiд термiнiв вказаних в контрактах 

дебiторська заборгованiсть визнається оборотним або необоротним активом. Довгострокова 

дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка не виникає в ходi 

нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 

Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної 

дебiторської заборгованостi. На протязi 2016 року був укладений iнвестицiйний договiр 01-11/16 

вiд 15.11.2016 року, предметом договору якого є фiнансування об'єкту iнвестування (нежилого 



примiщення). Згiдно даного договору було перераховано 9000 тис. грн. Дана заборгованiсть 

вiдображена у Балансi (стр.1040). Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних 

фондах вiдноситься до необоротних активiв Компанiї. Залишок коштiв у централiзованих 

страхових резервних фондах   станом на 31.12.2016 року становить 163610 тис. грн. Вiдстроченi 

податковi активи на кiнець року вiдсутнi. 3.2. Оборотнi активи Оборотнi активи класифiкованi, 

виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, 

призначенi для використання у  дiяльностi  страхування  протягом операцiйного циклу та не 

бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 3.2.1. Запаси Запаси визнаються активом, якщо iснує 

iмовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх 

використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Запаси станом на 31.12.16 року  

облiковуються на балансi за середньозваженою собiвартiстю та становлять 2279 тис. грн. 

Вибуття запасiв здiйснюється таким чином, по якiй цiнi придбали по тiй же цiнi i списали. 

Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався. Запаси, щодо яких слiд 

здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. 3.2.2. Дебiторська заборгованiсть 

(поточна) Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в 

ходi нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати 

балансу. Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв Компанiї. 

Вiдповiдно до принципу обачностi  та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської 

заборгованостi Компанiя нараховує резерв сумнiвних боргiв. В розрахунок резерву сумнiвних 

боргiв по страховiй дiяльностi враховується вся сума простроченої  на дату балансу дебiторської 

заборгованостi ( не отриманi страховi премiї, по договорам страхування з урахуванням усiх 

термiнiв оплати по договорам страхування). Даний пiдхiд враховує вимоги Закону України "Про 

страхування" та умови дiї договорiв страхування.  Дебiторська заборгованiсть за послуги 

страхування  станом на 31.12.2016 р. становить 81646 тис. грн. Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть становить 22738 тис. грн., в тому числi: " 9342,45 тис. грн.- розрахунки по 

нарахованим доходам " 10255,92 тис. грн. - розрахунки з МТСБУ  Поточна дебiторська 

заборгованiсть становить 104384 тис. грн., за якою сформовано резерв сумнiвних боргiв у 

розмiрi 6941,54 тис. грн.  Компанiя  очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2017 року. 

Дебiторська заборгованiсть за векселями  вiдсутня. 3.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти: 

Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Компанiї. Грошовi кошти в нацiональнiй 

валютi  вiдображаються в бухгалтерському облiку за номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в 

iноземнiй валютi вiдповiдно до принципу єдиного грошового вимiрника для вiдображення в 

облiку також повиннi бути вираженi в нацiональнiй валютi. Важливу роль при оцiнцi грошових 

коштiв вiдiграє принцип обачностi, що передбачає застосування в бухгалтерському облiку 

методiв оцiнки грошових коштiв, якi  повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв. Облiк 

грошових коштiв i розрахункiв в Компанiї здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових 

операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 

637. Облiк грошових коштiв в Компанiї органiзований таким чином, щоб у будь-який момент 

часу можна було визначити платоспроможнiсть Компанiї, вiдслiдкувати залишки коштiв, а 

також рух та напрям їх використання.            Облiк грошових коштiв  в Компанiї ведеться в 

розрiзi валют, в розрiзi банкiв, в яких вiдкритi поточнi та депозитнi рахунки. Депозитнi рахунки 

в Компанiї облiковуються  ще й  в розрiзi договорiв.    Грошовi кошти за станом на 31.12.2016 р. 

зберiгаються на поточних  та депозитних банкiвських рахунках.  Грошовi кошти Компанiї в 

нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 р. становлять 261115 тис. грн., у тому числi в  

iноземнiй валютi 548 тис. грн. На депозитних рахунках у гривнях 258674 тис. грн.. Iнформацiя 

щодо розмiщення грошових коштiв Компанiї станом на 31.12.2016 р. наведена в таблицi 2 :  

Таблиця.2  Грошовi кошти Приватного акцiонерного товариства  " Страхова Група "ТАС " 

Станом на 31 грудня 2016 року    Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ  Термiн вкладень   початок 

кiнець всього Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 230 та 240) Х Х Х 261 114,93 

зокрема на поточних рахунках: Х Х Х 2 440,16 Вклади в банках (депозити), у тому числi назва 

банкiвської  установи  Х Х Х 258674 АТ "ТАСКОМБАНК" 09806443 04.04.2016 12.12.2017 141 



010,00 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 03.03.2016 06.03.2017 1 985,10 ПАТ "Унiверсал 

Банк" 21133352 28.12.2015 17.01.2017 5,00 АТ "Укрексiмбанк" 00032112 14.09.2016 26.06.2017 

15 000,00 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 05.10.2016 19.09.2017 55 300,00 АТ "ОТП Банк"  

21685166  01.04.2016 17.04.2017 10 000,00 ВТБ Банк 14359319 07.10.2016 20.01.2017 14 000,00 

Правекс-Банк 14360920 07.11.2016 08.02.2017 155,00 Iдея Банк 19390819 26.10.2016 26.01.2017 5 

000,00 Кредит-Вест 34575675  25.08.2016 27.02.2017 10 000,00 АТ "Ощадбанк" 00032129 

13.07.2016 08.06.2017 4 000,00 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 30.12.2016 01.04.2017 2 

218,64  Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя має обмеження щодо володiння активами на 

загальну суму 73130 тис. грн., що є предметом застави майнових прав. 3.3. Витрати майбутнiх 

перiодiв    В балансi станом на 31.12.2016 року витрати майбутнi перiодiв становлять 340 тис. 

грн. Витрати з передплати на регулярнi iнформацiйнi видання та страхування майна Компанiї,  

вiдображаються у складi iнших витрат поточної дiяльностi протягом 2016 року з урахуванням 

методу нарахування та вiдповiдностi. 3.4. Вiдомостi про власний капiтал Станом на 31.12.2016 

року власний капiтал становить  - 387297 тис. грн.. має наступнi складовi: " Статутний капiтал - 

102 000 тис. грн.. " Капiтал у дооцiнках   - 33467 тис. грн.. " Резервний капiтал - 5327 тис. грн.. " 

Нерозподiлений прибуток   - 206982 тис. грн.. " Iншi резерви -39521 тис. грн.  3.5. Заборгованiсть 

та зобов'язання. Зобов'язання - це заборгованiсть компанiї, що виникла внаслiдок минулих подiй 

i погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсiв компанiї. З метою  облiку в 

Компанiї зобов'язання подiляються на: " довгостроковi; " поточнi; " забезпечення; " 

непередбаченi зобов'язання. " доходи майбутнiх перiодiв. 3.5.1. Довгостроковi зобов'язання. " 

Довгостроковi забезпечення станом на 31.12.2016 р. становлять 2736 тис.грн. (резерв вiдпусток)  

" Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. вiдсутня.  " Вiдстроченi 

податковi зобов'язання вiдсутнi. 3.5.2. Поточнi зобов'язання.  Зобов'язаннями визнається 

заборгованiсть компанiї iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок 

нарахування заборгованостi по перестрахуванню, заборгованостi перед страхувальниками по 

договорам страхування, заборгованостi перед страховими посередниками та iншi операцiйнi 

зобов'язання, погашення яких у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв  

компанiї та   її   економiчних  вигiд.  Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанiї 

визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з 

вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1.  Поточнi зобов'язання 

вiдображаються на дата  балансу за сумою погашення. Станом на 31.12.2016р. загальна сума 

поточних зобов'язань склала - 27860 тис. грн.., з яких : " Поточна заборгованiсть за 

товари,роботи та послуги - 17462 тис. грн.. " Заборгованiсть з отриманих авансiв по договорам 

страхування - 6488 тис. грн.. " Заборгованiсть з бюджетом - 3668 тис. грн.. " Розрахунки зi 

страхування - 7 тис. грн. " Розрахунки з оплати працi - 17 тис. грн.. " Iнша поточна 

заборгованiсть - 147 тис. грн. " Доходи майбутнiх перiодiв - 71 тис. грн.  3.5.3. Забезпечення 

наступних витрат i платежiв. Залишок забезпечення Компанiя переглядає на кожну дату балансу 

та, у разi потреби, коригує (збiльшує або зменшує). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття 

активiв для погашення майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню.  

Величина сформованих технiчних резервiв -  446932 тис. грн., визначена згiдно вимог Закону 

України "Про страхування" та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004 року п. 3.4. Метод формування резерву 1/4, 

крiм ОСАГО та "Зелена карта" методом 1/365 ( з урахуванням коеф. 0,8)  Доля перестраховикiв 

у технiчних резервах Компанiї - 75749 тис. грн.., визначена згiдно вимог Закону України "Про 

страхування" та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України № 3104 вiд 17.12.2004 року п. 3.4. Метод формування резерву ?, , крiм ОСАГО та 

"Зелена карта" методом 1/365 ( з урахуванням коеф. 0,8)  Спираючись на те, що МСФЗ  

висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати свої зобов'язання на дату переходу на 

МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог 

iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi, враховуючи ретельний пiдхiд до 

оцiнки зобов'язань та документальне пiдтвердження облiкових даних, Компанiєю було прийнято 



рiшення не здiйснювати коригування страхових резервiв.  Компанiя розраховує страховi резерви 

у вiдповiдностi до дiючого законодавства та облiкової полiтики за методом 1/4. На вимогу 

МСФЗ було проведено перерахунок резервiв за методом 1/365. У порiвняннi зазначених двох 

методiв було прийнято рiшення щодо адекватностi резервiв, розрахованих за методом 1/4. З 

огляду на те що МСФ3 та МСБО не визначають методiв формування резервiв компанiя формує 

резерв по методу 1/4. Станом на 31.12.2016 р. проведена перевiрка адекватностi страхових 

зобов'язань штатним актуарiєм. Висновок актуарних розрахункiв щодо адекватностi страхових 

зобов'язань додається.  Iнформацiя щодо категорiї активiв, якими  представлено страховi резерви 

Компанiї наведена у таблицi № 3. Таблиця №3 Категорiя активу Сума тис. грн.. Прийнято для 

покриття резервiв тис. грн.. УСЬОГО 693439,51 487371,89 грошовi кошти на поточних рахунках   

2440,16 2439,42 у тому числi    1.1) в iноземнiй  валютi  547,86 547,86 банкiвськi вклади  

(депозити)  382673,28 297119,66  у тому числi   2.1) в iноземнiй  валютi 10499,32 10499,32  

нерухоме майно  65864,30 65864,30 акцiї  68173,28   облiгацiї 98538,00 48645,25 права вимоги до 

перестраховикiв   75749,46 73302,23  у тому числi 9.1) до перестраховикiв - нерезидентiв 2512,33 

65,10  готiвка в касi 1,03 1,03  Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим 

за 12 мiсяцiв, не визначенi.    4. Звiт про прибутки та збитки Фiнансова звiтнiсть Компанiї 

складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV, з 

урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв та процедур 

при вiдображеннi поточних операцiй в облiку. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних 

перiодах включено до складу Звiту про прибутки та збитки. Витрати вiдображаються в 

бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. 

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що 

приводить до зменшення власного капiталу компанiї, за умови, що цi витрати можуть бути 

достовiрно оцiненi.  Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здiйсненi.  Витрати на податок на прибуток включають 

податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.  За умови, що оцiнка 

доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" 

вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до 

збiльшення власного капiталу пiдприємства.  За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно 

визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу 

або збiльшення зобов'язання.  Звiт складено за призначенням витрат. 4.1. Операцiйна дiяльнiсть 

Дохiд вiд реалiзацiї  послуг з видiв страхування iнших нiж страхування життя здiйснюється 

шляхом продажу страхових продуктiв  за договорами  страхування, та надання послуг за 2016 

рiк складає 618737 тис. грн. У звiтному перiодi  отримано: iнших операцiйних доходiв  50967 

тис. грн.  Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням компанiї, у 2016 

роцi склали  114395 тис. грн.. Витрати на збут  1628 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати  43447 тис. 

грн.    Прибуток вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк становить 80177 тис. грн.  iншi фiнансовi 

доходи за 2016 рiк становлять  92257 тис. грн.,  iншi доходи  90940  тис. грн.  Iншi витрати 89593 

тис. грн.  Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2016 рiк 19467   тис. грн.  Чистий 

прибуток за 2016 рiк становить 154313 тис. грн..  Реструктуризацiя дiяльностi Компанiї не 

вiдбувалась.  Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.  Прибуток  вiд 

надзвичайних подiй  у 2016 роцi не було. Податок на прибуток  вiд надзвичайних подiй  за 2016 

рiк  не нараховувався.  5. Звiт про рух грошових коштiв  Звiт грошових коштiв за 2016 рiк 

складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на 

нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової, дiяльностi Компанiї.  5.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.   Операцiйна 

дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.   " Сукупнi 



надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2016 роцi склали 497214,7 тис.грн. " Сукупнi витрати 

вiд операцiйної дiяльностi у 2016 р. склали  425462,6 тис. грн. " Рух коштiв вiд надзвичайних 

подiй - 0,0 тис. грн.  Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк 

становить - 71752,1  тис. грн. 5.2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної  дiяльностi Iнвестицiйна 

дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних iнвестицiйних 

ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми 

(iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об'єктiв iнвестування та забезпечення їх 

реалiзацiї та  включає наступнi статтi: " Всього надходження по iнвестицiйнiй дiяльностi 

250362,5 тис. грн. " Придбання фiнансових iнвестицiй 200804,7 тис. грн. " Iншi платежi - 0  тис. 

грн. (витрати)  Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить 49557,8 тис. грн. 

5.3.Рух коштiв у результатi фiнансової  дiяльностi Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи 

використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, 

виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами.  Руху коштiв за 

звiтний 2016 рiк 83528,1 тис.грн.  Залишок коштiв станом на 31.12.2016 р. становить 146386,8 

тис. грн.  6. Звiт про змiни у власному капiталi Статутний капiтал становить 102 000 тис. грн., 

який роздiлений на 6800 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 

складає 15 000 (п'ятнадцять тисяч ) грн.  Статутний капiтал сплачений у сумi 102 000 тис. грн., у 

повному обсязi.  Капiтал у дооцiнках на 31.12.2016 р. складає 33467 тис. грн. Резервний капiтал 

складає 5327 тис. грн.   Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного 

законодавства.           Нерозподiлений  прибуток   станом на 31.12.2016 р. становить 206982,3 

тис. грн.  Величина iнших резервiв становить  206982 тис. грн. За результатами фiнансово-

господарської дiяльностi за 2010, 2011, 2014 роки здiйснена виплата дивiдендiв акцiонерам 

Товариства у розмiрi 41900 тис.грн. Загальна сума власного капиталу компанiї становить на 

31.12.2016 р. 387297 тис. грн.  7. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi Коригування статей 

фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї" не проведено. 8. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 

Протягом 2016 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата 

вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву 

пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.  Протягом 2016 року 

компанiя здiйснювала операцiї з пов'язаними сторонами, за звичайними цiнами. 9. Подiї пiсля 

дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що 

потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi.     В.о. Голови Правлiння                                               

I.О. Кульгiнська            В.о. Головного бухгалтера                                         I.О. Кульгiнська            

 
 


