
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

ГРУПА "ТАС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 30115243 

3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 65 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5360020, (044) 5360021 

5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації:  

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 18.04.2018 р. Клєвакіну Наталію Валентинівну відкликано  з посади Голови Ревізійної комісії 

Товариства  (згоди на  розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 18.04.2018 р. Нелепу Анну Павлівну відкликано  з посади Члена Ревізійної комісії Товариства  

(згоди на  розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 18.04.2018 р. Попенка Сергія Павловича відкликано  з посади Голови Наглядової Ради  ( 

згоди на  розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 18.04.2018 р. Білонога Олексія Вікторовича відкликано  з посади Члена Наглядової Ради  ( 

згоди на  розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 



З 18.04.2018 р. Дацуна Сергія Васильовича відкликано  з посади Члена Наглядової Ради  ( 

згоди на  розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 18.04.2018 р. Ястремську Наталію Євгеніївну відкликано  з посади Члена Наглядової Ради  ( 

згоди на  розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Донченко В'ячеслава Олександровича обрано Головою Ревізійної комісії 

Товариства ( згоди на  розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу 

- на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.  

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади: 

- з 01.09.2016 р. до теперішнього часу - ТОВ "Група ТАС", Начальник вiддiлу консолiдацiї 

звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування; 

- з 01.04.2015 р. по  31.08.2015 р. ПАТ "ПУМБ", 

провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння 

фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi; 

- з 21.10.2013 р. по  01.04.2015 р. ПАТ "ПУМБ", 

провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння 

фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi; 

з 27.08.2012 р. по  10.07.2013 р. ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", молодший ревiзор 

вiддiлу аудиту. 

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Нелепу Анну Павлівну обрано Членом Ревізійної комісії Товариства ( згоди на  

розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу - на період до дати 

проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади: 

 - ТОВ "Група ТАС", Начальник управління з контролю активів у банківському секторі; 

 -  ТОВ "УкрКредит", провідний аналітик консолідованої інформації відділу аналітики; 

 - ПАТ "ОМЕГА БАНК", начальник відділу планування та аналізу Управління  економіки та 

фінансів;  

 - АТ "Сведбанк" (публічне) , начальник відділу планування та аналізу Управління  економіки 

та фінансів. 

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Попенка Сергія Павловича обрано  на посаду Голови Наглядової Ради  ( згоди 

на  розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС 



ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який 

призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади: 

- Голова Наглядової ради; 

- Голова Ради Директорів ТОВ " Група ТАС" 

- Голова Ради Директорів ТОВ " ТАС Груп". 

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Білонога Олексія Вікторовича обрано  на посаду Члена Наглядової Ради  ( згоди 

на  розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який 

призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади: 

- Член Наглядової Ради; 

- Директор з юридичних питань ТОВ " Група ТАС" 

- Директор з юридичних питань  ТОВ " ТАС Груп". 

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Дацуна Сергія Васильовича обрано  на посаду Члена Наглядової Ради  ( згоди 

на  розкриття паспортних даних не надав), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який 

призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Протягом своєї діяльності обіймав посади: 

- Член Наглядової Ради; 

- Фінансовий директор ТОВ " Група ТАС"; 

- Директор Казначейства  ТОВ " Група ТАС"; 

- Директор Казначейства  ТОВ " ТАС Груп". 

 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 18.04.2018 року відбулися наступні зміни 

складу посадових осіб: 

З 19.04.2018 р. Ястремську Наталію Євгеніївну обрано  на посаду Члена Наглядової Ради  ( 

згоди на  розкриття паспортних даних не надала), представника акціонера Компанії Т.А.С. 

ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, 

на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади: 

- Член Наглядової Ради; 

- Директор з контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС"; 

- Директор з управління активами у фінансовому секторі   ТОВ "Група ТАС"; 

- Директор з управління активами у фінансовому секторі   ТОВ " ТАС Груп". 

 

III. Підпис  
 



1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління        Царук П.В. 

19.04.18 


