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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Царук Павло Вiкторович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

ГРУПА "ТАС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30115243 

4. Місцезнаходження: 03062, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 

65 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 536 00 20, 044 536 00 21 

6. Адреса електронної пошти: tas@tas-insurance.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Протокол Наглядової Ради вiд 

17.04.2019 р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку https://sgtas.com.ua 25.04.2019 

 (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  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не надається ПрАТ. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається ПрАТ. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи 

акцiями емiтента не володiють. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або 

рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року не було. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, iншi цiннi папери не випускались. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвника емiтента акцiй та iнших цiнних паперiв 



вiдсутня. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв вiдсутня. 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня. 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента вiдсутня. 

Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня.Iiнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня. 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. 

Iнформацiя про вчинення правочинiв не є обов`язковою для ПрАТ, щодо iнших цiнних 

паперiв не здiйснено публiчну пропозицiю. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня. 

 



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) 

 м.Київ 

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) 

 927 

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. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ " РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

  

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

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПрАТ " Днiпровагонмаш" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05669819 

4) Місцезнаходження 

 51925, Днiпропетровська обл., мiсто Кам'янське, Заводський район, вулиця Українська, 

будинок 4 

5) Опис  

 Акцiї; Iменi простi; Частка в статуному капiталi  2,9338 %  

 

1) Найменування 



 ПАТ "ДЕЗ № 20 ЦА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 01128498 

4) Місцезнаходження 

 03151, м.Київ, Солом'янський район, проспект Повiтрофлотський, будинок 94-А 

5) Опис  

 Акцiї;Iменi простi; Частка в статуному капiталi  12,1554 % 

 

 

14. 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 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 19.03.2019 

uaAA 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Вiнницька регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21009, Вінницька обл., дв р-н, МIСТО ВIННИЦЯ, Стрiлецька, буд.1 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 



може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Днiпропетровська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., дв р-н, МIСТО ДНIПРО, Мечникова, буд.18 



3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 



- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Донецька регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 83001, Донецька обл., дв р-н, МIСТО ДОНЕЦЬК, Челюскiнцiв, буд.69 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 



- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Житомирська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10030, Житомирська обл., Богунський район р-н, МIСТО ЖИТОМИР, вул. 

Львiвська, буд.2/8, кв. 3 та 20 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 



- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 



- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Запорiзька регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69005, Запорізька обл., дв р-н, МIСТО ЗАПОРIЖЖЯ, Гагарiна, буд.5 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 



вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Iвано-Франкiвська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) Iвано-Франкiвська фiлiя АТ "СГ 

"ТАС"(приватне) Iвано-Франкiвська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76018, Iвано-Франкiвська обл., дв р-н, МIСТО IВАНО-ФРАНКIВСЬК, 

Вовчинецька, буд.25 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 



- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Київська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01135, Київська обл., дв р-н, МIСТО  КИЇВ, Чорновола, буд.27, лiтера А 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 



- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Кiровоградська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 25002, Кіровоградська обл., дв р-н, МIСТО КIРОВОГРАД, Жовтневої революцiї, 

буд.24 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 



- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 



 

1) Найменування 

 Кременчуцька фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 39601, Полтавська обл., дв р-н, МIСТО КРЕМЕНЧУК, квартал 101, буд.10 А 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 



- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Луганська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 91011, Луганська обл., дв р-н, МIСТО ЛУГАНСЬК, квартал Єременко, буд.7, 

оф.(кв.)85 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 



- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Волинська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43010, Волинська обл., дв р-н, МIСТО ЛУЦЬК, проспект Волi, буд.50 

3) Опис 



 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 



- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Захiдна регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79005, Львівська обл., дв р-н, МIСТО ЛЬВIВ, АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 

буд.3 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 



- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Миколаївська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 54017, Миколаївська обл., дв р-н, МIСТО МИКОЛАЇВ, проспект Ленiна, 

буд.81/1 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 



- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 



- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Нiкопольська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 53210, Дніпропетровська обл., НIКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН р-н, НIКОПОЛЬ, 

Трубникiв, буд.17 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 



- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Пiвденна регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65012, Одеська обл., дв р-н, МIСТО ОДЕСА, Пушкiнська, буд.75 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 



- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 



господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Полтавська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36039, Полтавська обл., дв р-н, МIСТО ПОЛТАВА, Лiдова, буд.12/9 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 



- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Рiвненська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33028, Рівненська обл., дв р-н, МIСТО РIВНЕ, 16 Липня, буд.6а 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 



 Севастопольська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 99011, дв р-н, МIСТО  СЕВАСТОПОЛЬ, Гоголя, буд.8 

3) Опис 

 в. о. директора Максименко Лариса Володимирiвна -  авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 



- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Кримська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 95000, дв р-н, СIМФЕРОПОЛЬ, Петропавлiвська, буд.12 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 



або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Сумська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40000, Сумська обл., дв р-н, МIСТО СУМИ, Академiчна, буд.1 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Тернопiльська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., дв р-н, МIСТО ТЕРНОПIЛЬ, вул. Ю. Словацького, 

буд.6/1 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 



- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Ужгородська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88000, Закарпатська обл., дв р-н, МIСТО УЖГОРОД, пл. Корятовича, буд.7 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 



- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Харкiвська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61002, Харківська обл., дв р-н, МIСТО ХАРКIВ, Куликiвська, буд. 2 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 



транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Херсонська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 73013, Херсонська обл., дв р-н, МIСТО ХЕРСОН, Тираспольська, буд.60-А 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 



 

 

 

1) Найменування 

 Хмельницька фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29001, Хмельницька обл., дв р-н, МIСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Володимирська, 

буд.46 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 



внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Черкаська регiональна дирекцiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18007, Черкаська обл., дв р-н, МIСТО ЧЕРКАСИ, Байди Вишневецького, буд.47 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 



- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Чернiвецька фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 58018, Чернівецька обл., дв р-н, МIСТО ЧЕРНIВЦI, Головна, буд.138 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 

-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 



- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 

1) Найменування 

 Чернiгiвська фiлiя АТ "СГ "ТАС"(приватне) 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14013, Чернігівська обл., дв р-н, МIСТО ЧЕРНIГIВ, проспект Перемоги, буд.119 

3) Опис 

 -  авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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; 

- медичне страхування; 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- 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); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам; 

- 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; 

- 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; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

- страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ"; 



-  страхування залiзничного транспорту; 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв  водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування вiд вогневих ризикiв  та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування iнвестицiй; 

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування медичних витрат; 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)); 

- страхування сiльськогосподарської продукцiї; 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

- 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; 

- страхування судових витрат; 

- особисте 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; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiдчас 

зберiгання та застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв; 

- страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 826/15459/18 Окружний 

адмiнiстративний 

суд м. Києва 

АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

України 

- Визнання протиправною та 

скасування податкової вимоги 

та рiшення про застосування 

штрафних санкцiй 

Розглянуто у 

першiй 

iнстанцiї 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 , 31.07.2018 Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

штраф Виконано 09.08.2018 

р. 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Iнформацiя про cередньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв - 1015 осiб. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

АТ "СГ "ТАС" (приватне) належить до банкiвської групи, згiдно Рiшення №72 вiд 22.03.2017р. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Iнформацыя вiдсутня. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика в Компанiї регламентується Законодавством України та Наказом по 

пiдприємству "Про затвердження змiн до Єдиної облiкової полiтики за нацiональними та 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" №28/2/ГО/заг вiд  18.03.2016 року. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 



експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

65.20 - Перестрахування; 66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 

забезпечення. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало 10 нежитлових примiщень та 30 транспортних засобiв, 

також за останнi 5 рокiв було продано 6 нежитлових примiщень та 30 транспортних засобiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Iнформацiя наведена в таблицi № 1 роздiлу XIII " Iнформацiя про господарську та фiнансову 

дiяльнiсть емiтента". 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, вiдсутня. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Iнформацiя щодо опису обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента вiдсутня. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв вiдсутня. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк вiдсутня. 



 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок - вiдсутнiй. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

АТ "СГ "ТАС" (приватне) (далi - Компанiя) є зареєстрованим приватним акцiонерним 

товариством, що проводить 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. 

Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.  

Штатна чисельнiсть працiвникiв АТ "СГ "ТАС" (приватне) станом на 31.12.2018 р. становить - 

1015 чоловiк, в тому числi працiвники  якi перебувають у вiдпустках у зв'язку з вагiтнiстю та 

пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею вiку та працiвники прийнятi на роботу 

за сумiсництвом. 

  Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 р. Складає 927 чоловiк. Не 

включаються до середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв працiвники, прийнятi на 

роботу за сумiсництвом з iнших пiдприємств (зовнiшнi сумiсники), працiвники  якi 

перебувають у вiдпустках у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною до 

досягнення нею вiку. 

Крiм основного трудового договору, тобто укладеного за мiсцем основної роботи, працiвник 

може укладати i трудовi договори про роботу за сумiсництвом.  

Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом на 31.12.2018р. Складає - 3 людини. 

   В АТ "СГ "ТАС" (приватне) за угодою сторiн мiж працiвником та власником або 

уповноваженим ним органом на пiдставi заяви працiвнику встановлюється неповний робочий 

тиждень, що затверджується виданням вiдповiдного наказу. Оплата працi працiвнику, що 

працює неповний робочий тиждень провадиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу. Кiлькiсть 

працiвникiв з неповним робочим тижнем на   31.12.2018 р. -  142 чол.  

          Ведення кадрового облiку налаштованi в програмi "1С:Пiдприємство 8", що є  

потужним iнструментом для реалiзацiї кадрової полiтики компанiї, а також автоматизацiї рiзних 

процесiв управлiння персоналом. 

          У конфiгурацiї особлива увага придiляється автоматизацiї управлiнської дiяльностi 

працiвникiв Управлiння персоналу. Зокрема, конфiгурацiя мiстить наступнi iнструменти, що 

дозволяють вирiшувати основнi завдання, з якими стикаються при плануваннi як працiвники з 

персоналу, так i керiвники рiзних рiвнiв. 



Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) 

об'єкта, який встановлюється суб'єктом господарювання при визнаннi цього об'єкта активом 

(при зарахуваннi на баланс), i призупиняти на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, 

добудови, дообладнання та консервацiї. 

Об'єктом амортизацiї є вартiсть основних засобiв зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi. 

(окрiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Компанiї (крiм земельних дiлянок) дорiвнює нулю. 

Лiквiдацiйна вартiсть земельних дiлянок дорiвнює їх первiснiй вартостi.  

Комiсiя з ОЗ переглядає лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу принаймнi 

на кiнець кожного фiнансового року та, якщо очiкуваний строк корисної експлуатацiї активу 

вiдрiзняється вiд його попереднiх оцiнок, перiод амортизацiї слiд вiдповiдно змiнити при цьому 

враховувати вимоги МСБО 8.  

Амортизацiя основних засобiв в Компанiї нараховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається шляхом дiлення вартостi, яка 

амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв.  

Метод амортизацiї об'єкта основних засобiв переглядається у разi змiни очiкуваного способу 

отримання економiчних вигод вiд його використання.  

Оцiнка запасiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 2 здiйснюється на трьох етапах руху запасiв у 

виробничому циклi Компанiї: 

" при надходженнi запасiв в Компанiю; 

" при вибуттi запасiв; 

" на дату складання звiтностi. 

Оцiнка запасiв вiдiграє значну роль при формуваннi облiкової полiтики Компанiї. Важливу роль 

в оцiнцi запасiв вiдiграє принцип обачностi, який передбачає застосування в бухгалтерському 

облiку методiв оцiнки запасiв, що повиннi запобiгати завищенню оцiнки активiв. 

 Оцiнка вибуття запасiв 

Оцiнка запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi (МСФЗ 2). В Компанiї 

для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, застосовується один метод оцiнки. 

Метод середньозваженої собiвартостi застосовується окремо для кожної сукупностi взятих на 

облiк запасiв, однакових за призначенням та споживчими характеристиками. 

Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням 

сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у 

звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у 

звiтному мiсяцi запасiв. 

Оцiнка кожної операцiї з вибуття запасiв здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю 

дiленням сумарної вартостi таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату 

операцiї. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 

виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного 

кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом 

строку їх фактичного використання. 

Оцiнка запасiв на дату балансу 

На дату балансу в бухгалтерському облiку Компанiї запаси вiдображаються за меншою з двох 

величин чистою вартiстю реалiзацiї та собiвартiстю. 

Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть 

повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв, списуються на витрати 

звiтного перiоду.  

Станом на кожну звiтну дату Компанiя перевiряє, чи iснують на балансовому облiку запаси, 

термiн облiку яких перевищує встановлений термiн для оборотних активiв (1- календарний рiк). 

У разi виявлення оборотних активiв, термiн облiку яких перевищує 1календарний мiсяць, 

Компанiя списує такi запаси з балансового облiку. 



Облiк фiнансових iнвестицiй в Компанiї ведеться в розрiзi емiтентiв та видiв iнвестицiй за 

допомогою  iнвентарних карток iнвестицiй, а також в кiлькiсному та вартiсному вимiрi. 

В бухгалтерському облiку Компанiї видiляють наступнi групи фiнансових iнвестицiй: 

" довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (акцiї в дочiрнi пiдприємства, або такi, що 

облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - iнвестицiї, щодо яких  Компанiя не має намiру 

продажу в найближчi три роки. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї належать до необоротних 

активiв компанiї та облiковуються на рахунках 1-класу. Такi iнвестицiї вiдображаються в 

балансi компанiї тiльки пiсля переходу права власностi на данi активи, вiдповiдно до умов 

договору купiвлi-продажу та виписки реєстратора цiнних паперiв. 

поточнi фiнансовi iнвестицiї (iнвестицiї, щодо яких є намiр реалiзувати їх протягом наступних 

12 мiсяцiв.) Данi фiнансовi iнвестицiї належать до оборотних активiв компанiї та облiковуються 

на рахунках 1-класу.  

У випадку, якщо з'являється iмовiрнiсть реалiзацiї iнвестицiй, якi облiковуються у складi 

довгострокових iнвестицiй Компанiї, такi iнвестицiї на дату звiтностi вiдображаються у складi 

поточних iнвестицiй. 

 Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення 

iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. 

Придбання  та продаж iнвестицiй ?рунтується на принципi дати розрахунку. Пiд час придбання 

вартiсть придбання включається в цiну. 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй  

 ПРИ  ЇХ НАДХОДЖЕННI - ПОЧАТКОВЕ ВИЗНАННЯ. 

Всi iнвестицiї спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на 

здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням  справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi  визнається лише тодi, 

коли iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю  та цiною угоди (справедлива вартiсть може 

визначатися подiбними угодами, методом оцiнки, який базується на вiдкритих ринкових даних). 

 НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI. 

При складаннi звiтностi  застосовуються наступнi методи оцiнки фiнансових iнвестицiй: 

" за справедливою вартiстю -  вiдображаються всi iнвестицiї крiм iнвестицiй, якi 

утримуються до їх погашення або облiковується за методом участi в капiталi, а також iнвестицiї, 

справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо ; 

" за амортизованою собiвартiстю - вiдображаються iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

" за методом участi в капiталi - вiдображаються iнвестицiї в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi 

пiдприємства, якщо вони не утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти мiсяцiв з 

дати придбання. Це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно вiдображають за 

собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта 

iнвестування пiсля придбання. Прибутки чи збитки iнвестора включають частку iнвестора в 

прибутку чи збитку об'єкта iнвестування. 

 

Компанiя здiйснює усi види обов'язкового, добровiльного страхування та перестрахування 

згiдно з вимогами  законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. 

 

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. 

 

За 12 мiсяцiв 2018 року валовi надходження страхових платежiв становить 1 387 744,98 тис. грн.,  

що бiльше на 35,5 % вiдповiдного перiоду минулого року, в якому  компанiя одержала  

1023862,90  тис. грн. страхових платежiв. Нижче у таблицi наведенi основнi види страхування, 

по яких вiдбулись значнi змiни. 

Табл.1 

Вид страхування 12 мiсяцiв 2018р. 12 мiсяцiв 2017р. 

Добровiльне страхування     

Вiд нещасних випадкiв 10132,36 6792,21 

Медичне страхування 85348,26 58208,89 

Наземного транспорту 255030,1 168677,75 

Обов'язкове страхування   

Особисте страхування на транспортi вiд нещасних випадкiв 3402,53 3136,08 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 481152,13 290335,62 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за додатковими 

договорами) 273007,07 245145,1 

 

Прiоритетним напрямком страхової дiяльностi протягом за  2018 рiк було   страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними та додатковими 

договорами) та  страхування наземного транспорту. 

Загальний обсяг вiдповiдальностi (страхових сум) за всiма укладеними упродовж звiтного 

перiоду договорами страхування (перестрахування) склав - 572861332,34 тис.грн. В Роздiлi 4, в 

рядку 180 Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою 

застрахованою особою)  та рядку 200 Загальний обсяг вiдповiдальностi  за видом "страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за додатковими договорами)" данi 

не вказанi оскiльки, страхове покриття розраховується iндивiдуально для кожної країни, 

вiдповiдно до законодавства "Про обов'язкове страхування" , що дiє у такiй.  

За 12 мiсяцiв 2018 року компанiя виконувала свої зобов'язання перед страхувальниками, щодо 

належних їм сум страхових вiдшкодувань i виплатила протягом цього перiоду 545448,98 тис. 

грн. страхових вiдшкодувань, що на 46,89% бiльше за вiдповiдний перiод минулого року, в 

якому  компанiя виконала свої зобов'язання  371336,73 тис грн. страхових вiдшкодувань. 

 

На 01.01.2014р. первiсна вартiсть i знос основних засобiв пiдприємства складали 68814,83 

тис.грн i 24764,13 тис.грн вiдповiдно, ступiнь зносу склав 36%; на 31.12.2018р. первiсна вартiсть 

та знос - 121354,57 тис.грн.  i 38611,89 тис.грн вiдповiдно. Знос в цiлому на кiнець 2018 року 

склав 32%. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного 

використання об'єктiв основних засобiв. Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 30 

рокiв, машин i обладнання - 5 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв. 

У 2014р. було значне придбання основних засобiв, а саме будiвель та споруд на суму  29730,94 

тис.грн. з метою їх використання для ведення основної дiяльностi та надання їх в оренду. У 

лютому- березнi 2014р. було проведено дооцiнку основних засобiв, а саме будiвель та споруд на 



21161,78 тис.грн. Протягом 2015 року вiдбулось незначне вiдчуження активiв: продано два 

офiсних примiщення АТ "СГ "ТАС" (приватне) та чотири автомобiлi. У 2016-2017р.р. було 

проведено оновлення автопарку Товариства за рахунок придбання нових i продажу старих 

автомобiлiв. Протягом 2017р.  для оновлення матерiально-технiчної бази Товариства було 

значне придбання основних засобiв , а саме  машин та обладнання на суму 4492,93 тис.грн. У 

2017-2018р.р. проведено комплекс ремонтних робiт та  виконання оздоблювальних робiт 

власного примiщення  за адресою м.Київ,вул. Гетьмана 1а за рахунок власних коштiв на суму 

5908,43 тис.грн. Крiм того,    АТ "СГ "ТАС" (приватне) виступив спiвiнвестором будiвництва 

об'єкту нежитлової нерухомостi - нежилого примiщення, розташованого в 

офiсно-торгово-розважальному комплексi . 

Значнi правочини щодо основних засобiв включаючи об'єкти оренди протягом звiтного перiоду 

емiтентом не вчинялись. Основнi засоби є власнiстю емiтента, пiд арештом i заставою не 

перебувають, обмеження права на власнiсть та використання не  виникало. Використання 

основних засобiв АТ "СГ "ТАС" (приватне)  здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Щодо 

ступеня використання обладнання , то користування майном вiдбувається за потребами 

господарської дiяльностi Товариства. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок 

власних обiгових коштiв.  Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження АТ "СГ 

"ТАС" (приватне) та її вiдокремлених пiдроздiлiв Дiяльнiсть Товариства не має значного впливу 

на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть 

позначитись на використаннi його активiв  вiдсутнi. 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Товариства 

акцiонер ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА",  код 

ЄДРПОУ 32920354 

Компанiя ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД 

(DEVISAL LIMITED), заснована та 

зареєстрована за законодавством 

Республiки Кiпр пiд реєстрацiйним 

номером HE236201 

Компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД (ALKEMI 

LIMITED), створена i зареєстрована у 

Республiцi Кiпр пiд реєстрацiйним 

номером HE211721 

Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. 

OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) 

), створена i зареєстрована у Республiцi 

Кiпр пiд реєстрацiйним номером 

HE239493 

Наглядова Рада 

Товариства 

Голова Наглядової ради 

Член Наглядової Ради 

Член Наглядової Ради 

Член Наглядової Ради 

 

Попенко С.П. 

Бiлоног О.В. 

Дацун С.В. 

Ястремська Н.Є. 

 

 

Правлiння Голова Правлiння Царук П.В. 



Товариства Заступник Голови Правлiння 

Заступник Голови Правлiння 

Заступник Голови Правлiння 

 

Кульгiнська I.О. 

Фурсевич П.П. 

Подоляк О.Л. 

 

Ревiзiйна комiсiя 

Товариства 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

Член Ревiзiйної комiсiї 

 

Донченко В'ячеслав Олександрович 

 

Нелепа Анна Павлiвна 

 

 

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 

 Донченко Вячеслав Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища, Московський Державний Унiверситет iм.Ломоносова - економiст,Нацiональний 

юридичний унiверситет iм. Ярослава Мудрого - Правознавство -  юрист 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Група ТАС", 38726562, Начальник вiддiлу консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з 

фiнансового контролю та бюджетування 

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

 19.04.2018, обрано З 19.04.2018 р на строк до дати проведення чергових рiчних загальних  

зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи: 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

- з 02.09.2015 р. до теперiшнього 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. 

 

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства 

нi 



 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Нелепа Ганна Павлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 вища, Донецький нацiональнiй унiверситет - Банкiвська справа 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Група ТАС", 38726562, Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському 

секторi 

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

 19.04.2018, обрано З 19.04.2018 р на строк до дати проведення чергових рiчних загальних  

зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи: 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймала посади: 

 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 . 

 

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства 

нi 

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради,  представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. 

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

 Попенко Сергiй Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 



  Вища економiчна, iнженер з органiзацiї керування виробництвом. 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Голова Ради директорiв 

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

 19.04.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

Голова Ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС", Голова ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС". 

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

 

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства - нi. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE 

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

 Дацун Сергiй Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища ,Хмельницький технологiчний унiверситет,-контроль i аналiз господарчої 

дiяльностi 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Фiнансовий директор 

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

 19.04.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

Директор казначейства ТОВ "ГРУПА ТАС", 

Фiнансовий директор ТОВ "ГРУП ТАС". 

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства - нi. 

 

 

1) Посада 



 Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE 

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

 Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 Вища економiчна, банкiвська справа/економiст-фiнансист 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Директор з фiнансового контролю та бюджетування 

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

 19.04.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

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

управлiння активами в фiнансовому секторi ТОВ "ГРУПА ТАС", Директор з фiнансового 

контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС"  

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства - нi. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE 

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

 Бiлоног Олексiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища, Запорiжський Державний Унiверситет,правознавство 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Директор з юридичних питань 

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

 19.04.2018, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 0 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 



Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

Директор з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС" 

Посади на iнших пiдприємствах: посада, найменування, iдентифiкацiйний код та 

мiсцезнаходження пiдприємства - нi. 

 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Царук Павло Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища, Рiвенський державний технiчний унiверситет, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТДВ"Альянс Україна", 32253696, Директор з продажiв 

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

 22.02.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 277852,64 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 23 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

з 22.02.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння,  

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

 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Фурсевич Павло Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища, Державна Академiя керiвних кадрiв освiти, магiстр економiки та пiдприємництва; 

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

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 СК "ПРОВIДНА", 23510137, заступник Голови Правлiння 

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

 01.07.2013, обрано безстроково 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 



емiтентом: 229556,06 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 20 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

з 01.07.2013  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння,  

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

 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Кульгiнська Iрина Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища, Кiровоградський iнститут комерцiї, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "СГ "ТАС", 30115243, головний бухгалтер, начальник контрольно-ревiзiйного 

вiддiлу 

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

 16.03.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 233844,03 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 17 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

з 16.03.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння 

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

 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Подоляк Олександр Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, спецiалiст з фiнансiв 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 СК "ПРОВIДНА", 23510137, заступник Голови Правлiння 

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

 30.03.2015, обрано безстроково 



9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом:  226399,46 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 17 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посади: 

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. 

 

 

1) Посада 

 В. о. Головного бухгалтера 

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

 Кульгiнська Iрина Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища, Кiровоградський iнститут комерцiї, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СГ "ТАС" (приватне), 30115243, Заступник Голови Правлiння 

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

 16.03.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам 

емiтентом: 233844,03 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 17 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймала посади: 

з 16.03.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння,  

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

 

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС HE239493 1097, Кiпр, Нiкосiя, Дiагору 4, 99,9559 



IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED) 

КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, 

Квартира/Офiс 5 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ 

"IНДУСТРIАЛЬНА" 

32920354 
03062, Україна, м. Київ, проспект 

Перемоги, 65 
0,0147 

Компанiя ДЕВIСАЛ 

ЛIМIТЕД (DEVISAL 

LIMITED) 

HE236201 

1097, Кiпр, Нiкосiя, Дiагору 4, 

КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, 

Квартира/Офiс 5 

0,0147 

Компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД 

(ALKEMI LIMITED) 
HE211721 

1097, Кiпр, Нiкосiя, Дiагору 4, 

КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, 

Квартира/Офiс 5 

0,0147 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
За результатами роботи Компанiї в 2018 роцi обсяг її страхових надходжень досяг 1 387 744,98 

тис. грн., що на 35,5% перевищує суму платежiв Компанiї, зiбраних протягом 2017 року. 

Понад третина премiй Компанiї за минулий рiк - 34,7% - припали на обов'язкову страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (далi - ОСЦПВ): за полiсами ОСЦПВ 

було зiбрано 481 152,13 тис. грн. платежiв, що на 65,7% бiльше вiдповiдного показника за 2017 

рiк. В свою чергу, за полiсами "Зелена картка" в 2018 роцi СГ "ТАС" залучила 273 007,07 тис. 

грн. премiй, що становить 19,67% вiд загального обсягу надходжень Товариства та на 11,4% 

перевищує аналогiчний показник за 2017 рiк. 

Водночас частка страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (далi - КАСКО) в 

портфелi страховика за результатами 2018 року склала 18,4%: за договорами страхування 

наземного транспорту було зiбрано 255 030,10 тис. грн. премiй - це на 51,2% бiльше, анiж 2017 

року. 

В свою чергу, за договорами страхування медичних витрат (далi - ВЗР та iншi мед. витрати) 

надiйшло 78 952,70 тис. грн. страхових премiй, що на 59,6% бiльше, нiж за 2017 рiк, i становить 

5,69% в портфелi продажiв Компанiї. За договорами добровiльного медичного страхування (далi 

- ДМС) було залучено 85 348,26 тис. грн. платежiв, що становить 6,2% вiд загального обсягу 

надходжень страховика та на 46,6% перевищує аналогiчний показник за 2017 рiк. За договорами 

страхування майна минулого року СГ "ТАС" залучила 69 618,02 тис. грн. платежiв, за iншими 

договорами страхування (частка кожного з яких в портфелi менше, нiж 5%) - 144 636,63 тис. грн. 

Детальна iнформацiя про обсяги надходжень, прирости та частки в портфелi продажiв Компанiї 

в розрiзi видiв (груп видiв) страхування наведено в наступнiй таблицi (тис. грн.): 

Вид (група видiв)  

страхування 2017 рiк 2018 рiк Прирiст,  

тис. грн. Прирiст, 

 % Структура  

2018 



ОСЦПВ 290 335,66 481 152,13 190 816,47 65,7% 34,67% 

Зелена картка 245 145,10 273 007,07 27 861,97 11,4% 19,67% 

КАСКО 168 677,74 255 030,10 86 352,36 51,2% 18,38% 

ДМС 58 208,89 85 348,26 27 139,37 46,6% 6,15% 

ВЗР та iншi мед. витрати 49 468,38 78 952,76 29 484,38 59,6% 5,69% 

Майно 76 825,53 69 618,02 -7 207,51 -9,4% 5,02% 

Вiдповiдальнiсть iнша 35 662,16 33 181,33 -2 480,83 -7,0% 2,39% 

ДСЦВ 25 676,12 27 874,35 2 198,23 8,6% 2,01% 

Вiдповiдальнiсть оператора ядерної установки 17 856,61 22 380,12 4 523,50 25,3%

 1,61% 

Авiацiя 10 885,74 13 702,97 2 817,23 25,9% 0,99% 

Фiн. ризики 15 506,69 10 684,65 -4 822,04 -31,1% 0,77% 

Нещаснi випадки 6 956,84 10 132,36 3 175,52 45,6% 0,73% 

Здоров'я на випадок хвороби 8 801,74 9 743,28 941,54 10,7% 0,70% 

Вантажi i багаж 7 795,22 7 233,21 -562,01 -7,2% 0,52% 

Iнше майнове страхування 2 421,45 5 653,54 3 232,09 133,5% 0,41% 

Iнше особисте страхування 3 639,01 4 050,82 411,81 11,3% 0,29% 

Всього 1 023 862,89 1 387 744,98 363 882,09 35,5% 100,00% 

 

Обсяг страхових виплат Компанiї за 2018 рiк досяг 545 448,98 тис. грн. - це на 46,9% бiльше 

суми вiдшкодувань СГ "ТАС" за 2017 рiк. Так, за полiсами обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi автовласникiв було вiдшкодовано 201 109,27 тис. грн., що 

становить 36,87% вiд загального обсягу виплат Компанiї за рiк та на 56,8% перевищує 

аналогiчний показник за 2017 рiк. Друге мiсце в портфелi виплат Компанiї за пiдсумками 

минулого року з часткою 23,44% посiдає КАСКО: за договорами страхування наземного 

транспорту було вiдшкодовано 127 863,70 тис. грн., що на 46,1% бiльше, анiж позаминулого 

року. За полiсами "Зелена картка" в 2018 роцi було вiдшкодовано 127 480,91 тис. грн., що 

становить 23,37% вiд загального обсягу виплат страховика та на 33,6% перевищує аналогiчний 

показник за 2017 рiк. 

В свою чергу, частка ДМС в портфелi виплат Компанiї склала 9,82%: за договорами 

добровiльного медичного страхування СГ "ТАС" вiдшкодувала в 2018 роцi 53 582,78 тис. грн. - 

це на 62,5% бiльше вiдповiдного показника за 2017 рiк. За договорами страхування медичних 

витрат Компанiя виплатила 17 373,99 тис. грн., за iншими договорами страхування - 18 038,33 

тис. грн. 

 

Детальна iнформацiя про обсяги здiйснених страхових виплат та вiдшкодувань, прирости та 

частки в загальних виплатах Компанiї в розрiзi видiв (груп видiв) страхування наведено в 

наступнiй таблицi (тис. грн.): 

Вид (група видiв)  

страхування 2017 рiк 2018 рiк Прирiст,  

тис. грн. Прирiст, 

 % Структура  

2018 

ОСЦПВ 128 284,21 201 109,27 72 825,06 56,8% 36,87% 

КАСКО 87 526,25 127 863,70 40 337,44 46,1% 23,44% 

Зелена картка 95 390,01 127 480,91 32 090,91 33,6% 23,37% 

ДМС 32 968,35 53 582,78 20 614,43 62,5% 9,82% 

ВЗР та iншi медвитрати 14 024,86 17 373,99 3 349,13 23,9% 3,19% 

ДСЦВ 3 564,74 5 633,98 2 069,24 58,0% 1,03% 

Нещаснi випадки 819,74 5 359,55 4 539,81 553,8% 0,98% 

Майно 5 346,82 4 230,22 -1 116,60 -20,9% 0,78% 



Здоров'я на випадок хвороби 887,81 1 130,54 242,72 27,3% 0,21% 

Вантажi i багаж 1 330,96 796,30 -534,65 -40,2% 0,15% 

Iнше особисте страхування 421,48 410,65 -10,82 -2,6% 0,08% 

Вiдповiдальнiсть iнша 593,24 320,99 -272,25 -45,9% 0,06% 

Iнше майнове страхування 178,27 156,10 -22,17 -12,4% 0,03% 

Всього 371 336,73 545 448,98 174 112,25 46,9% 100,00% 

 

Подiбна ситуацiя щодо приростiв в 2018 роцi порiвняно iз 2017 роком спостерiгається i в 

кiлькiсних показниках дiяльностi Компанiї, а саме кiлькостi укладених договорiв страхування та 

кiлькостi страхових випадкiв, за якими прийнято рiшення про здiйснення страхових виплат / 

вiдшкодувань. 

Показник 2017 рiк, 

од. 2018 рiк,  

од. Прирiст, од. Прирiст, % 

Укладенi договори страхування, всього: 1 507 629 1 904 899 397 270 26,4% 

в т.ч.:     

 - з добровiльних видiв 678 464 853 192 174728 25,8% 

з них КАСКО 24 280 34 225 9945 41,0% 

ДМС 7 407 9 455 2048 27,6% 

 - з обов'язкових видiв 829 165 1 051 707 222542 26,8% 

з них ОСЦПВ 677 016 886 691 209675 31,0% 

Зелена картка 110 648 118 328 7680 6,9% 

Здiйсненi страховi виплати / вiдшкодування, всього: 111 274 154 281 43 007 38,6% 

в т.ч.:     

 - з добровiльних видiв 101 268 141 007 39739 39,2% 

з них КАСКО 4 218 5 684 1466 34,8% 

ДМС 87 718 123 018 35300 40,2% 

 - з обов'язкових видiв 10 006 13 274 3268 32,7% 

з них ОСЦПВ 9 072 12 189 3117 34,4% 

Зелена картка 899 1 065 166 18,5% 

В 2018 роцi СГ "ТАС" здiйснювало прибуткову дiяльнiсть: сума отриманого чистого прибутку 

склала 4 152,5 тис. грн. Детальну iнформацiю щодо фiнансових результатiв можна переглянути 

на сайтi Товариства https://sgtas.com.ua/ в роздiлi "Про компанiю / Регулярна рiчна iнформацiя" 

Страхування, окрiм своєї основної для споживача - захисної функцiї (забезпечення фiнансового 

захисту страхувальника вiд можливої шкоди, майнових збиткiв i втрат), виконує також 

невiд'ємнi вiд неї функцiї:  

(1) накопичувальну (створення страховиком страхового фонду, котрий є резервом для 

наступних виплат за прийнятими страховиком зобов'язаннями перед його клiєнтами) та  

(2) iнвестицiйно - зберiгальну (iнвестування в економiку такого страхового фонду з метою 

отримання страховиком додаткового прибутку та компенсацiї можливих збиткiв, що можуть 

бути заподiянi страховому фонду в результатi дiї iнфляцiї та iнших проявiв нестабiльностi 

фiнансової системи країни). 

Пiд час iнвестування коштiв страхових резервiв (страховий фонд) СГ "ТАС" дотримується 

нормативно встановлених обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика. 

Так, станом на 31.12.2018 р. в структурi активiв, якими представленi страховi резерви (Норматив 

ризиковостi операцiй), 69,2% представленi лiквiдними активами, зокрема: кошти на поточних та 

депозитних рахунках - 33,1%, централiзованi страховi резервнi фонди, накопиченi в 

Моторно-транспортному страховому бюро України (МТСБУ), якi в свою чергу також 

представленi поточними та депозитними рахунками - 19,6%, корпоративнi облiгацiї 



(перебувають в бiржовому списку ПФТС) - 12,5%, облiгацiї внутрiшнiх державних позик 

(ОВДП) - 4,0%.  

Кошти, що розмiщенi в банках (на поточних та депозитних рахунках), мають кредитний рейтинг 

не нижче iнвестицiйного та 98% з них (якi взятi в Норматив ризиковостi) належать до 

низькоризикових активiв (Норматив якостi активiв), тобто мають кредитний рейтинг не нижче 

нiж "АА" за нацiональною рейтинговою шкалою (тис. грн.):   

Кредитний рейтинг установи ВСЬОГО "ААА" або "АА" "А" або "ВВВ" 

  частка 100% 98% 2% 

Кошти, розмiщенi в банках 581 650,5 567 592,7 14 057,8 

в т.ч.    

Кошти СГ "ТАС" 365 234,3  351 176,5  14 057,8  

з них Унiверсал 92 806,0  92 806,0  -  

 УКРГАЗБАНК 82 640,1  82 640,1  -  

 ТАСКОМБАНК 76 059,9  76 059,9  -  

 ПриватБанк 34 550,5  34 550,5  -  

 Ощадбанк 20 912,9  20 912,9  -  

 Укрексiмбанк 15 508,3  15 508,3  -  

 А-Банк 11 057,8  -  11 057,8  

 Кредитвест 11 000,0  11 000,0  -  

 ОТП 9 721,7  9 721,7  -  

 Iншi (<5 в кожному) 10 977,2  7 977,2  3 000,0  

Кошти ЦСРФ МТСБУ 216 416,1  216 416,1  -  

з них Ощадбанк 106 745,5  106 745,5  -  

 УКРГАЗБАНК 56 308,2  56 308,2  -  

 ТАСКОМБАНК 32 576,1  32 576,1  -  

 ОТП 15 000,0  15 000,0  -  

 ПУМБ 4 885,8  4 885,8  -  

  Укрексiмбанк 900,6  900,6  -  

Лише 700 тис. грн. розмiщенi в банках, що не мають кредитного рейтингу iнвестицiйного рiвня.  

Бiльш детальна iнформацiя щодо iнвестованих коштiв у цiннi папери, зокрема в ОВДП та 

корпоративнi облiгацiї, наведена в роздiлi 7 "Фiнансовi iнвестицiї" Звiту. 

Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в СГ "ТАС" представленi сформованими 

Страховими резервами в сумi 1 078 639,6 тис. грн. (в т.ч. резерв незароблених премiй 628 223,3 

тис. грн. та резерви збиткiв 450 416,4 тис. грн.), а також Довгостроковими забезпеченнями 

витрат персоналу ("резерв вiдпусток") в сумi 5 505,3 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання та забезпечення (строк погашення - протягом 12 мiсяцiв починаючи з дати 

балансу) в СГ "ТАС" представленi: кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги - 

36 055,6 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 14 264,0 тис. грн., за одержаними авансами - 10 

193,5 тис. грн.; доходами майбутнiх перiодiв - 4692,3 тис. грн.; iншими зобов'язаннями - 6 221,2 

тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 року Компанiя мала обмеження щодо володiння активами на загальну 

суму 133 340,0 тис. грн., якi облiковуються на позабалансовому рахунку "Гарантiї та 

забезпечення наданi",  зокрема: 

30 000,0 тис. грн. депозитiв СГ "ТАС", розмiщених у АТ ТАСКОМБАНК пiд заставу строком до 

31.01.19 року та 9 450,0 тис. грн. депозитiв СГ "ТАС", розмiщених у АБ "УКРГАЗБАНК" пiд 

заставу строком до 31.12.19 року для отримання безвiдкличної банкiвської гарантiя в якостi 

фiнансового забезпечення для виконання умов Договору про спiвробiтництво мiж об'єднанням 

"Ядерний страховий пул" та АТ "СГ "ТАС" (приватне) вiд 07.04.2017 року щодо органiзацiї та 

провадження страхування у сферi використання ядерної енергiї. 

Зазначенi обмеження жодним чином не впливають на лiквiднiсть та своєчасне виконання 

зобов'язань Компанiї. 



Iнформацiї про iншi потенцiйнi зобов'язання Компанiї станом на 31.12.2018 р. 

(1) всi зобов'язання, що пов'язанi з розглядом судових справ, у яких учасником є СГ "ТАС", 

та можуть вплинути на фiнансовий стан, облiкованi в складi Резерву заявлених, але не 

виплачених збиткiв. 

(2) потенцiйнi податковi зобов'язання - вiдсутнi 

(3) в 2016 роцi був укладений iнвестицiйний договiр 01-11/16 вiд 15.11.2016 року, предметом 

якого є фiнансування об'єкту iнвестування (нежилого примiщення). Згiдно зазначеного договору 

було перераховано 25 999,76 тис. грн. Ця заборгованiсть вiдображена у Балансi (стр.1005). 

(4) зобов'язання, пов'язанi з орендою основних засобiв (примiщень), носять поточний 

характер, тобто будь-якi договори оренди Компанiя може розiрвати протягом 30 днiв. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Iнформацiя вiдсутня. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя вiдсутня. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
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. 

 

Ризики операцiйної дiяльностi страховика можна роздiлити як ризики пов'язанi з прямою 

операцiйною дiяльностi - прямi страховi ризики та нестандартнi страховi ризики. 

Прямий страховий ризик характеризує стан предметiв страхування та обставини, в яких вони 

знаходяться. Загальна вартiсть ризику визначається як сума окремих ризикiв, що впливають на 

предмет страхування. Прямий страховий ризик  в операцiйнiй дiяльностi страховика  - 

андерайтинговий ризик включає:  

- ризик недостатностi страхових премiй i резервiв,  

- катастрофiчний ризик,  

- iнфляцiйний ризик. 

Ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - коливання частоти, середнiх розмiрiв та 

розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв. 

Катастрофiчний ризик - неточнiсть прогнозiв настання надзвичайних катастрофiчних подiй та 

оцiнок їх наслiдкiв 

Iнфляцiйний ризик неточнiсть прогнозiв iнфляцiї на товари, роботи та послуги. 

 

Нестандартнi страховi ризики враховують: полiтичну нестабiльнiсть (зокрема у перiоди 



президентських та парламентських виборiв), вiйської загрози та конфлiкти,  хвилi загального 

економiчного спаду, змiни настроїв у суспiльствi, та iншi фактори ризику, якi можуть мати 

значний вплив на успiшнiсть дiяльностi компанiї. Окремою групою нестрахових ризикiв є тi, що 

прямо виходять з поточої внутрiшньої дiяльностi Компанiї: ризики пов'язанi з управлiння, 

процесами оброблення iнформацiї, проблеми з контрольованiстю процесiв, ненадiйнiсть 

технологiй, помилки або/та несанкцiонованi дiї персоналу та iншi об'єктивнi причини. 

СГ "ТАС" створила та реалiзовує новий пiдхiд до страхування - пропонує  рiшення, а не 

продукти. Починаючи з 2014 року компанiя впровадила  iнновацiйнi для ринку рiшення, якi 

охоплюють усi сфери життя клiєнтiв:  

"Повний автозахист" для всебiчного захисту на дорозi, який суттєво розширює захист 

"автоцивiлки" та дозволяє захистити не тiльки чужий, але i власний автомобiль клiєнта та його 

життя i здоров'я. Покриття за додатковою автоцивiлкою може сягати максимально 1 млн. грн., 

страховi суми з Легкого КАСКО - 100 000 грн. 

В лiнiйцi iнновацiйних продуктiв важливе мiсце займає також рiшення для захисту майна 

фiзичних осiб "Повний житлозахист" та розширене рiшення для подорожуючих за кордон 

"TAS-Travel", що забезпечує не лише медичний захист для подорожуючих, але i їх майна пiд час 

подорожi. 

В ряду класичного КАСКО СГ "ТАС" першою на ринку надала право вибору клiєнтам, 

створивши продукт "ЄвроКАСКО 5 зiрок". 

З метою пiдтримки розвитку малого та середнього бiзнесу Страхова група "ТАС" розробила 

новий iнновацiйний продукт - "Повний бiзнес-захист", що дозволяє кожному пiдприємцевi 

впевнено вести дiяльнiсть. 

Для українцiв, що подорожують з Зеленою карткою вiд СГ "ТАС", iснує  унiкальна опцiя 

захисту власного авто за кордоном - "ЄвроКАСКО для виїжджаючих за кордон". 

Тож сьогоднi розмаїття продуктiв з роздрiбної лiнiйки СГ "ТАС" здатне забезпечити  всi 

потреби навiть найвибагливiших клiєнтiв.  

СГ "ТАС" - це компанiя, що iнвестує в розвиток персоналу: щорiчно органiзовує всеукраїнськi 

роад-шоу - виїзнi дводеннi навчання своїх продавцiв по всiй Українi, та постiйно пiдтримує 

тiсний зв'язок з ними. Тут культивується наставництво, обмiн досвiдом та найефективнiшими  

практиками. Рецепт успiху вiд Страхової групи "ТАС" досить простий - iнвестувати в продавця. 

 

Компанiя виступає за iндивiдуальний пiдхiд: iндивiдуальну мотивацiю, бонусну систему, графiк 

роботи. 

СГ "ТАС" цiнує таланти та проактивну життєву позицiю: практикуємо iндивiдуальне 

планування кар'єри: за кожним офiсом продажiв закрiплений тренер, який допомагає 

розвиватися, забезпечує iнформацiйними та навчальнми матерiалами, проводить коуч-сесiї. 

Кожен спiвробiтник має можливiсть навчатися та дiлитися досвiдом, знаннями, навиками в колi 

зацiкавлених колег.  

СГ "ТАС" проти кар'єрних сходiв, ми - за кар'єрний лiфт: компанiя змушує ринок зростати 

швидке та кожен спiвробiтник зростає разом з компанiєю. Компанiя вiрить практицi та реальним 

досягненням, а не дипломам та  статусам. 

СГ "ТАС" замiняє бюрократiю на принцип "Робимо!". Працювати на випередження, постiйно 

вiдчувати себе в потоцi, намагатися щодня робити щоразу бiльше та краще, тож у кожного є 

вожливiстть впливати на процес, бачити результат своєї працi та приймати рiшення. 

СГ "ТАС" - компанiя, що продає не полiси, а фiнансовi рiшення для  клiєнтiв, що потрапили в 

складну ситуацiю, адже  насправдi вiдчути, що таке страхування, можливо лише коли трапився 

страховий випадок. Тож саме забезпечення якiсного та оперативного врегулювання страхових 

випадкiв є чи не основним прiоритетом СГ "ТАС". 

СГ "ТАС" традицiйно входить в зелену зону Свiтлофору МТСБУ, що є найвищою об'єктивною 

оцiнкою  якостi  врегулювання з "автоцивiлки". 

В СГ "ТАС" налагоджено централiзовану технiчну пiдтримку та впроваджено електронний 



документообiг. 

СГ "ТАС" - один з пiонерiв Iнтернет продажiв: наразi компанiя продає онлайн понад 2 000 

договорiв  щомiсяця 

СГ "ТАС" першою реалiзувала продаж Зеленої картки онлайн. 

Страхова група "ТАС" однiєю з перших на ринку впровадила електроннi полiси "автоцивiлки" i 

наразi входить до ТОП-5 за обсягом їх продажiв 

 

Основнi показники ефективностi врегулювання страхових випадкiв у 2018 роцi. 

- 35 хвилин потрiбно для розрахунку суми збитку за полiсом "автоцивiлки" 

- за 2 днi СГ "ТАС" врегульовує третину всiх виплат з "автоцивiлки" в рамках проекту 

експрес-виплат  

- в середньому 3 днi займає врегулювання 80% справ за договором КАСКО зi збитками до 

10 тис. грн. 

- 11 днiв становить середнiй термiн врегулювання збиткiв за договором КАСКО 

- 13 днiв складає середнiй термiн врегулювання збиткiв з ОСЦПВ за європротоколом 

- 26 днiв - середнiй строк врегулювання збиткiв за полiсом ОСЦПВ, що є одним з 

найнижчих показникiв на ринку 

- З огляду на стан розвитку фондового ринку в Українi СГ "ТАС" дотримується 

консервативної полiтики щодо фiнансових iнвестицiй у цiннi папери iнших пiдприємств. 

- Так, протягом 2018 року та на 31.12.2018 року Товариство володiло акцiями лише двох 

компанiї на суму 68 173,28 тис. грн., що становить менше, нiж 5% вiд валюти балансу. Зокрема, 

це ПрАТ "Днiпровагонмаш" (код за ЄДРПОУ 05669819), частка Товариства в статутному 

капiталi 2,9338%, та ПАТ "Дослiдно - експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї" (код за 

ЄДРПОУ 01128498) iз часткою Товариства в статутному капiталi 12,1554%. 

- ПрАТ "Днiпровагонмаш" - одне iз провiдних пiдприємств України i країн СНД по 

проектуванню та виготовленню вантажних вагонiв для магiстральних залiзних дорiг i 

рiзноманiтних галузей промисловостi. Окрiм 150 моделей вантажних вагонi, пiдприємство 

також випускає саму широку номенклатуру серед усiх вагонобудiвникiв в Українi та країнах 

СНД. Географiя продажiв ПрАТ "Днiпровагонмаш": країни СНД i Балтiї, Китай; Iндiя; 

Пакистан; Iран; Болгарiя; Словакiя; Куба; Єгипет; Алжир; Гвiнея; Нiгерiя. Лiцензiї на розробки 

проданi в Китай, Нiмеччину, ПАР. 

- ПАТ "Дослiдно - експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї" (ПАТ "ДЕЗ №20 ЦА")  

- це одне iз найбiльших приладобудiвних i ремонтних пiдприємств України, котрi розробляли, 

виготовляли i ремонтували широкий спектр сучасних радiотехнiчних и електронних приладiв, 

високотехнологiчного обладнання i устаткувань. Основними напрямками дiяльностi заводу є: 

ремонт авiацiйного i радiоелектронного обладнання, суден цивiльної авiацiї вiтчизняного 

виробництва, повiрка засобiв обчислювальної технiки галузевого призначення, розробка i 

виготовлення технологiчної оснастки, виробництво авiацiйних тренажерiв, тренажерiв 

вiйськової (БТР, БМП, Т-72) i автотракторної (Камаз, К-750) технiки, систем охорони 

периметру, обладнання для катодного захисту металевих пiдземних споруд вiд корозiї, анодних 

заземлювачiв, контейнерних електростанцiй. Продукцiя експлуатується в рiзноманiтних 

клiматичних умовах країн Європи, Азiї, Африки. Основнi замовники пiдприємства: ДК 

"Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", АТ "Авто-Краз", ДК "Укроборонсервiс", А/к 

"Мотор-Сiч", А/к "Днiпроавiа", АТ "Технiко-комерцiйний центр" (Чехiя), Прикордонна служба 

Туркменiстану, ДК "Туркменгаз", "Омар Кассаб", Лтд (Сiрiя), Ashok Leyland Ltd (Iндiя), тощо. 

- Фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства СГ "ТАС" не має. 

- Окрiм придбання акцiй, Товариство iнвестує кошти в облiгацiї внутрiшнiх державних 

позик (ОВДП) та облiгацiї пiдприємств, якi розглядає як бiльш прибуткову i не менш лiквiдну 

альтернативу банкiвським (депозитним) вкладам. Усi корпоративнi облiгацiї вiдповiдають 

регуляторним вимогам, зокрема щодо перебування в бiржовому списку, кредитного рейтингу, 

тощо. 



- Окрiм iнвестування коштiв в їхнi облiгацiї, СГ "ТАС" має взаємовигiдну спiвпрацю з 

цими компанiями за своєю операцiйною дiяльнiстю, зокрема страхує заставне майно та реалiзує 

iншi страховi продукти через мережу цих компанiй - партнерiв. 

- У 2018 роцi зафiксовано продовження позитивних економiчних тенденцiй та головних 

ознак макроекономiчної стабiлiзацiї, що вiдбувалося у напрямку як пiдвищення доходiв 

населення, так i посилення iнвестицiйної складової зростання, а також в цiлому сприятливих 

зовнiшнiх умов. Прискорення економiчного зростання вдалося досягти насамперед завдяки 

збiльшенню iнвестицiй та внутрiшньому споживчому попиту. 

- Банкiвська система збiльшила балансовi показники у 2018 роцi. Вiдповiдно до попереднiх 

даних грошово-кредитної статистики Нацiонального банку України, у 2018 роцi кредитний 

портфель банкiвської системи збiльшився на 6%, депозитна база - на 4%. Найбiльш жваво 

зростали кредити домашнiм господарствам у гривнi, якi за рiк збiльшилися на 31%. Завдяки 

стабiльностi валютного курсу та пiдвищенню процентних ставок впродовж 2018 року клiєнти 

банкiв надавали дедалi бiльшу перевагу вкладам у нацiональнiй валютi: за рiк сумарнi депозити 

у гривнi збiльшилися на 10%, тимчасом як клiєнтськi кошти у iноземнiй валютi скоротилися на 

2%. 

- Роздрiбна торгiвля у 2018 роцi зросла на 6,1%. Вiдповiдно до даних Державної служби 

статистики, у 2018 роцi товарооборот роздрiбної торгiвлi зрiс на 6,1% у реальному вираженнi. 

Iнфляцiя сповiльнилася до 9,8%. Вiдповiдно до даних Державної служби статистики, у груднi 

2018 року динамiка iндексу споживчих цiн (IСЦ) сповiльнилася з 10% до 9,8% у рiчному вимiрi. 

Зокрема, сповiльненню iнфляцiї сприяло зниження цiн на нафтопродукти в Українi на тлi 

охолодження свiтових цiн на нафту. Фактичний показник iнфляцiї на кiнець року виявився дещо 

нижчим за останнiй прогноз НБУ (10,1%). 

- Український бiзнес зберiгає оптимiстичний погляд на економiчнi умови. Вiдповiдно до 

регулярного дослiдження думки українських пiдприємств, здiйсненого у IV кварталi 2018 року 

Нацiональним банком України, бiльшiсть компанiй мають позитивнi очiкування вiд 

найближчого майбутнього. Бiльшiсть опитуваних очiкує збiльшення продажiв, покращення 

фiнансового результату, нарощування iнвестицiй та робочої сили упродовж наступних 12 

мiсяцiв. Результуючий Iндекс дiлових очiкувань (IДО) зберiгся у позначки 117 пунктiв 

(значення понад 100 вказують на оптимiстичнi очiкування). 

- Основним двигуном зростання економiки залишатиметься приватне споживання. 

По-перше, зберiгатимуться високi темпи зростання реальних заробiтних плат, простимульованi 

активними мiграцiйними процесами. По-друге, пом'якшується фiскальна полiтика, у тому числi 

через подальше пiдвищення соцiальних стандартiв. Також, як i минулого року, збережеться 

активна iнвестицiйна дiяльнiсть пiдприємств. 

- Ринок страхових послуг є другим за рiвнем капiталiзацiї серед iнших небанкiвських 

фiнансових ринкiв. Загальна кiлькiсть страхових компанiй становила 285, у тому числi 

страхування життя - 31 компанiя, ризикове страхування - 254 компанiї. Кiлькiсть страхових 

компанiй має тенденцiю до зменшення, так у 2018 роцi 11 страховикiв пiшли з ринку. 

- В цiлому  у 2018 роцi обсяг надходжень валових страхових премiй та обсяг чистих 

страхових премiй збiльшилися в середньому на 20%. Збiльшення валових страхових премiй 

вiдбулося майже по всiм видам страхування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена 

картка"); страхування життя; страхування майна; страхування кредитiв; страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; страхування вiд нещасних випадкiв; медичне 

страхування; страхування медичних витрат; страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами. 

- Обсяг валових страхових виплат/вiдшкодування також збiльшився в середньому на 20%. 

Зростання обсягiв валових страхових виплат мало мiсце у бiльшостi основних 

системоутворюючих видах страхування. Найбiльше збiльшення валових страхових виплат 

вiдбулося з таких видiв страхування: автострахування, медичне страхування, страхування 

майна, страхування життя. Водночас, зменшилися валовi страховi виплати зi страхування 



фiнансових ризикiв та страхування кредитiв. 

- Високий рiвень валових та чистих страхових виплат спостерiгається з медичного 

страхування, за видами добровiльного особистого страхування, за видами недержавного 

обов'язкового страхування (з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

транспортних засобiв). 

- Зафiксовано зростання страхових резервiв, збiльшились такi показники, як загальнi 

активи страховикiв та активи, визначенi ст. 31 Закону України "Про страхування" для 

представлення коштiв страхових резервiв. 

- В цiлому страховий ринок України за обсягом валових премiй в валютному еквiвалентi 

на початок 2018 року зайняв 61 мiсце в свiтi, а за темпами зростання - увiйшов в ТО-10 

найбiльш динамiчних ринкiв свiту. Загалом, тенденцiя до зростання обсягу страхових послуг 

спостерiгається останнi 3 роки. Розвиток страхового ринку в сучасних умовах тiсно пов'язане з 

розвитком нацiональної економiки, оскiльки дозволяє акумулювати значнi довгостроковi 

iнвестицiйнi ресурси, залучаючи кошти через пенсiйнi програми та програми страхування 

життя. Розширення страхового бiзнесу створює робочi мiсця, активiзує впровадження iнновацiй, 

стимулює стiйкiсть економiки та пом'якшує наслiдки глобальних ризикiв.  

- СГ "ТАС" працює на ринку страхових послуг понад 20 рокiв i має лiцензiї 

Нацкомфiнпослуг України на здiйснення 38 видiв страхування, з них: 21 - у формi 

добровiльного та 17 - у формi обов'язкового, та пропонує клiєнтам близько 100 страхових 

продуктiв.  Страхова група "ТАС" має розгалужену регiональну мережу: 34 регiональних 

дирекцiї i фiлiї та 560 офiсiв продажiв по всiй територiї України, де щороку укладається бiльше 

1,5 млн договорiв страхування.  

- За результатами останнiх  рокiв СГ "ТАС" є безперечним лiдером за рiвнем виплат та 

зiбраних страхових премiй серед страхових компанiй України з ОСПЦВ та "Зеленої картки" за 

рейтингом журналу Insurance TOP. Протягом останнiх 5 рокiв Страхова група "ТАС" входить у 

трiйку лiдерiв за страховими платежами в 16 областях України. 

- У 2018 роцi Компанiя зiбрала понад 1,38 млрд. гривень страхових премiй та виплатила за 

укладеними договорами страхування 545,45 млн грн. 

- За оцiнками МТСБУ, головного регулятора ринку автострахування в Українi, дiяльнiсть 

СГ "ТАС", а саме її фiнансовий стан, кiлькiсть скарг вiд страхувальникiв, якiсть врегулювання 

збиткiв, отримали найвищу можливу оцiнку "добре" в цiлому та по кожному з перелiчених 

показникiв.  

- СГ "ТАС" має пiдтверджений довгостроковий кредитний рейтинг на рiвнi uaAА, прогноз 

рейтингу - стабiльний. рейтинг надiйностi страхової компанiї ПрАТ "Страхова Група "ТАС" на 

рiвнi uaAins (висока надiйнiсть), серпень 2018 року, РА "Кредит-Рейтинг". 

- СГ "ТАС" є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), 

Морського страхового бюро України. Входить до Асоцiацiї мiжнародних експедиторiв України 

(АМЕУ), Федерацiї страхових посередникiв України та Бюро кредитних iсторiй.  

- ЦИФРИ СГ "ТАС" (незалежнi джерела оцiнки та рейтингiв) 

- №1   по сумi виплат з ОСЦПВ та "Зеленої картки" 2014-2017 

- №1  по сумi премiй з ОСЦПВ та "Зеленої картки" 2014-2017 

- №1  в рейтингу виплат з ОСЦПВ згiдно даних МТСБУ 

- 15,5 МЛН   страхових договорiв укладено Страховою групою "ТАС" 

- Кожен 12 українець обирає захист вiд СГ "ТАС" 

- 3 МЛРД грн. СГ "ТАС" виплатила своїм клiєнтам 

- 2,18 МЛН гривень СГ "ТАС" виплачує своїм клiєнтам щодня (за даними за 2018 рiк) 

- 1,2 МЛН   наших клiєнтiв отримали страховi виплати 

- 1 100   звернень клiєнтiв обслуговує СГ "ТАС" щогодини 

- 272 500 грн    виплачує СГ "ТАС" щогодини 

- Щорiчно СГ "ТАС" зростає бiльш нiж на 35%. За валовими страховими премiями СГ 

"ТАС" входить в ТОП-5 ризикових страхових компанiй України, щороку прокращуючи свої 



позицiї. 

- За останнi 8 рокiв Страхова група "ТАС" наростила свою частку ринку майже в два рази 

та у 2018 роцi зайняла: 

- o      12% ринку ОСЦПВ 

- o      18% ринку Зеленої картки 

- o      4% ринку КАСКО 

- та загалом 9% ринку автострахування 

- СГ "ТАС" - це компанiя, яку обирає кожен 10 українець 

- 7 з 10 клiєнтiв залишаються з компанiєю на довгi роки 

- 2 з 3 клiєнтiв купують в СГ "ТАС" бiльше одного полiсу 

- Страхова група "ТАС" - це вибiр 1,5 мiльйона українцiв щороку, а також численних 

пiдприємств, що працюють в рiзних галузях економiки. 

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя зазначена у пiдпунктi 1 пунту 3 цього роздiлц. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
iнформацiя вiдсутня 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
iнформацiя вiдсутня 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
iнформацiя вiдсутня 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
iнформацiя вiдсутня 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 18.04.2018 

Кворум зборів 99,97 

Опис Перелiк питань, що розглядались: 

Перше питання "Про обрання  лiчильної  комiсiї". 

Друге питання "Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв". 

Трете питання "Затвердження порядку проведення Загальних зборiв 



акцiонерiв". 

Четверте питання "Внесення змiн до установчих документiв Товариства 

шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердження 

нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на 

пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства". 

 

П'яте питання "Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз 

державною реєстрацiєю  змiн до  Статуту, що не пов'язанi з внесенням 

змiн до вiдомостей  про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань". 

Шосте питання "Внесення змiн до Положення про Загальнi збори 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС",затвердження в новiй редакцiї  та  

уповноваження осiб на пiдписання Положення Товариства". 

Сьоме питання "Внесення змiн до Положення про Наглядову раду 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА 

"ТАС", затвердження в новiй редакцiї та  уповноваження осiб на 

пiдписання Положення Товариства".Восьме  питання "Про затвердження 

рiчного звiту Правлiння АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2017 р. та заходiв за 

результатами його розгляду". 

Дев'яте  питання "Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради АТ 

"СГ "ТАС" (приватне) за 2017 р. та заходiв за результатами його розгляду". 

Десяте  питання "Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду". 

Одинадцяте питання "Про затвердження рiчного звiту та висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2017 р. та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду". 

Дванадцяте питання "Про затвердження рiчного звiту та балансу АТ "СГ 

"ТАС" (приватне) за 2017 р.". 

Тринадцяте  питання "Про розподiл прибутку i збиткiв АТ "СГ "ТАС" 

(приватне) за 2017 р.". 

Чотирнадцяте  питання "Про затвердження Звiту про корпоративне 

управлiння АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2017 р.". 

П'ятнадцяте питання "Про вiдкликання членiв Наглядової Ради АТ "СГ 

"ТАС"(приватне)". 

 Шiстнадцяте питання "Про обрання членiв Наглядової Ради АТ "СГ 

"ТАС"(приватне), затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 

трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради". 

Сiмнадцяте  питання "Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "СГ 

"ТАС"(приватне)". 

Вiсiмнадцяте  питання  "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "СГ 

"ТАС"(приватне)". 

Девятнадцяте питання "Про пiдтвердження рiшень прийнятих Наглядовою 

радою Товариства". 

Двадцяте питання "Про пiдтвердження рiшень прийнятих Правлiнням 

Товариства". 

Двадцять перше питання "Про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв -  договорiв у сферi страхування та господарської 



дiяльностi, а саме, але не обмежуючись: договорiв зi страхування та 

перестрахування, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, вартiсть по 

яким складатиме вiд 10 до 50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться 

Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства протягом 

року". 

Двадцять друге питання "Про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв - договорiв у сферi страхування та господарської 

дiяльностi, а саме, але не обмежуючись:  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". 

Всi рiшення прийнятi одноголосно. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  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 виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Не скликались 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити) Не скликались 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) немає 

 



Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Попенко С.П. Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

 

Бiлоног О.В. Член Наглядової Ради  X 

Опис:  

Дацун С.В. Член Наглядової Ради  X 

Опис:  

Ястремська Н.Є. Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом року змiни у складi Наглядової Ради не вiдбувались. 

Протягом року комiтети Наглядовою радою Товариства не утворювались. 



Протягом року було проведено 19 засiдань Наглядової Ради Товариства, на яких розглядались 

питання щодо затвердження органiзацiйної структури Товариства, проведення загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, обрання аудиторської фiрми, погодження вчинення правочинiв. 

 

 

Як 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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Протягом року у Товариствi дiяв виконавчий 

орган у складi Голови Правлiння та Правлiння 

Товариства: 

1. Посаду Голови Правлiння Товариства 

протягом року займав Царук Павло 

Вiкторович, призначений на посаду з 22 

лютого 2012 року (протокол засiдання Нагляд 

Правлiння є виконавчим органом i здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

Змiн за рiк не було. 

Протягом року комiтети не утворювались. 

Протягом року було проведено 28 засiдань 

Правлiння Товариства, на яких розглядались 

питання щодо змiн в органiзацiйнiй структурi 

Товариства, вчинення правочинiв, питання 

поточної дiяльностi Товариства. 

 

 

Опис  

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

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?  3 

 

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 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

Не 

належит



акціоне

рів 

орган 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 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 ні так 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 так 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)  

так 

 

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)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

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-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками 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 так ні так так ні 



зборів акціонерів після 

їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1  Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. 

OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED) Компанiя Т.А.С. 

ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED) 

 HE239493 99,9559 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

6 800 0 iнформацiя вiдсутня  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Голова та члени Наглядової Ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення 

загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Загальнi збори Товариства 

можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради та 

одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження 

припиняються згiдно ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Члени Правлiння Товариства призначаються та звiльняються за рiшенням Наглядової Ради 

Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства Загальнi збори Товариства обирають та звiльняють Ревiзiйну комiсiю (ревiзора).  

Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення не виплачуються. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Товариства закрiпленi в Законi України "Про 

акцiонернi товариства", Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. 

Повноваження Правлiння Товариства закрiпленi в Законi України "Про акцiонернi товариства", 

Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння Товариства. Повноваження Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора) закрiпленi в Законi України "Про акцiонернi товариства", Статутi Товариства, 

Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

 



10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
                                                              ЗВIТ 

                               про корпоративне управлiння страховика 

                                                           за 2018 рiк 

 

 

 

1. Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика. 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. Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння 

(з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини вiдхилення протягом 

року Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" був затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства 23 липня 2012 року. 

Протягом своєї дiяльностi Товариство дотримується принципiв та Кодексу корпоративного 

управлiння, факти недотримання, вiдхилення виявленi не були. 

3. Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб -прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

 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, КЕРМIА ХАУС, 5-й поверх, 

офiс 502 - 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): 

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акцiонера) Код за 

ЄДРПОУ юридичної особи або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв* 

фiзичної особи, що здiйснює контроль за учасником (засновником, акцiонером) Повне 

найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, що здiйснює 

контроль за учасником (засновником, акцiонером) Мiсцезнаходження юридичної особи або 

паспортнi данi фiзичної особи, що здiйснює контроль за учасником (засновником, акцiонером)

 Частка у статутному капiталi учасника (засновника, акцiонера), % 

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 100 

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 100 

Власник iстотної участi (в тому числi особа, що здiйснює контроль за страховиком) 

вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством. Змiни складу за рiк не було. 

4. Вкажiть iнформацiю про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому 



числi утворенi нею комiтети. 

 Протягом року у Товариствi дiяв наступний склад Наглядової Ради: 

1. Голова Наглядової ради - Попенко С.П. 

2.  Член Наглядової Ради - Бiлоног О.В. 

3. Член Наглядової Ради - Дацун С.В. 

4. Член Наглядової ради -  Ястремська Н.Є. 

Протягом року змiни у складi Наглядової Ради не вiдбувались. 

Протягом року комiтети Наглядовою радою Товариства не утворювались. 

 

5. Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

  

Протягом року у Товариствi дiяв виконавчий орган у складi Голови Правлiння та Правлiння 

Товариства: 

1. Посаду Голови Правлiння Товариства протягом року займав Царук Павло Вiкторович, 

призначений на посаду з 22 лютого 2012 року (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 

вiд 20.02.2012 р.). 

2. Посаду Заступника Голови Правлiння протягом року займала Кульгiнська Iрина 

Олександрiвна, призначена на посаду з 16 березня 2012 року (протокол засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 14.03.2012 року). 

3. Посаду Заступника Голови Правлiння протягом року займав Фурсевич Павло Петрович, 

призначений на посаду з 01 липня 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 01.07. 2013 року). 

4. Посаду Заступника Голови Правлiння протягом року займав Подоляк Олександр 

Леонiдович, призначений на посаду з  30 березня 2015 р. (протокол засiдання Наглядової ради 

Товариства вiд 30.03.2015 року). 

Змiн за рiк не було. 

Протягом року комiтети не утворювались. 

 

6. Вкажiть факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди 

фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг. 

 Вiдсутнi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових 

послуг.  

7. Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року 

органами державної влади до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та 

виконавчого органу, або про вiдсутнiсть таких заходiв впливу. 

  

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

фiнансових послуг заходiв впливу до страховика не застосовувалося. 

Протягом року до Товариства ГУ ДФС у Хмельницькiй областi було застосовано 2 заходи 

впливу щодо своєчасностi подання податкової декларацiї та сплати узгодженої суми 

податкового зобов'язання, якi виконанi. 

Протягом року до Товариства Офiсом великих платникiв податкiв ДФС було застосовано 1 захiд 

впливу щодо своєчасностi реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових 

накладних, виконаний. 

  

 

 

 

 



8. Вкажiть розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

  

За рiк розмiр винагороди виконавчого органу склав  967 652,19  грн. 

За рiк Членам Наглядової ради Товариства винагорода не виплачувалась. 

9. Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика 

протягом року. 

  

Значних факторiв ризику, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, протягом року 

виявленi не були. 

Це було обумовлено вiдсутнiстю будь-яких суттєвих змiн у законодавствi, позицiї на ринку, 

стану платоспроможностi, напрямiв дiяльностi, iнвестицiйної полiтики  та iнших економiчних 

умов. 

 

 

10. Вкажiть про наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики або про вiдсутнiсть 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. 

11. Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року 

системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в 

примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

  

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 2018 рiк. 

12. Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

  

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. 

13. Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 

року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр. 

 

 Факти купiвлi-продажу протягом року активiв, що перевищує  встановлений у Статутi 

Товариства розмiр вiдсутнi. 

14. Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

  

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 - продажем частки у статутному капiталi. 

 

15. Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 

щодо аудиторського висновку не надавались. 

 

 

 

 

 

16. Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

 

 

 

  

Протягом року зовнiшнiм аудитором Товариства був призначений ТОВ " АФ "ОЛЕСЯ", код 

ЄДРПОУ 22930490, мiсцезнаходження: 03040, Україна, м. Київ, вул.. Василькiвська б.13, оф.4. 

 

 

17. Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської дiяльностi: 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому страховику: 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року: 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора: 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг: 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 рокiв 

 

 

 

 

 

1 рiк 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Тотал Аудит", Делойт енд Туш ЮСК 

 

 

 

 

 

 

Виявленi не були. 

 

 

 

 

 

 

Перелiк аудиторських фiрм, з якими протягом п'яти рокiв укладались договори на надання 

аудиторських послуг: 

        - Делойт енд Туш ЮСК ЗАТ; 

        - ТОВ Аудиторська Фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"; 

        - ПАТ "Iнститут ризику";  

        - ТОВ " ТОТАЛ АУДИТ" 

 

 

 

Випадки стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, не 

вiдомi. 



Фактiв подання недостовiрної звiтностi страховика не було. 

18. Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових 

послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; 

 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, уповноваженого розглядати скарги; 

 

стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, 

кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх 

розгляду. 

  

 

 

 

Наказом №270/ГО/аг вiд 22.10.2012 року було затверджене Положення про розгляд скарг 

споживачiв фiнансових послуг в АТ "СГ "ТАС" (приватне). 

 

Працiвником, уповноваженим розглядати скарги призначено Директора Юридичного 

Департаменту Петрука В.П. 

 

 

 

Характер скарг - вiдмова у виплатi страхового вiдшкодування або виплата страхового 

вiдшкодування у неповному обсязi. 

Всього надiйшло 81 скарг, 17 задоволенi. 

 

 

 

Протягом звiтного перiоду мали мiсце позови до суду стосовно надання фiнансових послуг 

страховиком. 

На користь Товариства задоволено - 34,2 % позовiв. 

На користь споживачiв фiнансових послуг задоволено - 12 % позовiв. 

 

Залишилось в провадженi судiв - 53,8 % позовiв. 

 

 

 

 

 

19. Вкажiть iнформацiю про корпоративне управлiння у страховику, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 

такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг. 

  

У Товариствi дiє система корпоративного управлiння, яка регулюється внутрiшнiми локальними 

нормативними актами, що прийнятi у вiдповiдностi до вимог законодавства України - Статут 

Товариства та Кодекс корпоративного управлiння Товариства. 

Статутом передбаченi основнi вимоги до дiяльностi Товариства та розподiл повноважень мiж 

його органами управлiння. 



У системi вiдносин мiж акцiонерами Товариства, членами органiв управлiння та контролю 

Товариства, клiєнтами, контрагентами та iншими зацiкавленими у дiяльностi Товариства 

особами, а також органами державної влади, дiяльнiсть Товариства базується на принципах: 

- управлiння; 

- звiтностi; 

- контролю; 

- вiдповiдальностi. 

Органами управлiння Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства є: 

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган управлiння Товариства); 

- Наглядова рада Товариства; 

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

- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Товариства. 

Товариство забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Така система контролю включає дiяльнiсть 

Ревiзiйної комiсiї Товариства та внутрiшнього аудиту. 

 

20. Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент  

Товариство керується власним кодексом корпоративного управлiння, не використовує iншi 

кодекси корпоративного управлiння. 

Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" був затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства 23 липня 2012 року (розмiщений у публiчному доступi на офiцiйному сайтi 

Товариства 

https://sgtas.com.ua/finance-of-company/raskrytie-informacii-o-finansovom-uchrezhdenii). 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

Товариство не вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння та застосовує у 

поточнiй дiяльностi. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень 18 квiтня 2018 р. були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства 

(протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2018 р.). 

На зборах були прийнятi рiшення, включенi до порядку денного зборiв згiдно п. 2 ст. 33 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та рiшення Наглядової Ради Товариства щодо 

затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 

засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.04.2018 р.), що стосуються:  

- затвердження статуту та внутрiшнiх положень Товариства в новiй редакцiї; 

- затвердження звiтiв Правлiння, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї, висновкiв зовнiшнього 

аудиту; 

- затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; 

- про розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 

- затвердження Звiту про корпоративне управлiння; 

- змiна складу посадових осiб Товариства; 

- пiдтвердження рiшень, прийнятих Правлiнням та Наглядової Радою Товариства; 

- про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 



 

22. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведеннi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень  

Iнформацiя щодо персонального складу Наглядової Ради та колегiального виконавчого органу 

емiтента, їхнiх комiтетiв зазначена у пунктах 4, 5 Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк. 

Протягом року було проведено 19 засiдань Наглядової Ради Товариства, на яких розглядались 

питання щодо затвердження органiзацiйної структури Товариства, проведення загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, обрання аудиторської фiрми, погодження вчинення правочинiв. 

Протягом року було проведено 28 засiдань Правлiння Товариства, на яких розглядались питання 

щодо змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства, вчинення правочинiв, питання поточної 

дiяльностi Товариства. 

 

 

23. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента 

 Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства зазначенi у пунктах 10 та 11 Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк. 

24. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента

 Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

Товариства зазначена в пунктi 3 Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк. 

25. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента  

Вiдсутнi будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 

зборах Товариства. 

26. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та їх повноваження

 Голова та члени Нагядової Ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення 

загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Загальнi збори Товариства 

можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради та 

одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження 

припиняються згiдно ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Голови 

та Членiв Наглядової Ради Товариства закрiпленi в Законi України "Про акцiонернi товариства", 

Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. 

Члени Правлiння Товариства призначаються та звiльняються за рiшенням Наглядової Ради 

Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. Повноваження Правлiння Товариства закрiпленi в Законi України "Про 

акцiонернi товариства", Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння Товариства. 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

Товариства обирають та звiльняють Ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Повноваження Ревiзiйної 

комiсiї (ревiзора) закрiпленi в Законi України "Про акцiонернi товариства", Статутi Товариства, 

Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

 

       Голова Правлiння                  П.В. Царук 

(iнiцiали, 

М. П.                  (пiдпис) прiзвище) 

 

       

        

       В. о. Головного бухгалтера    _____________________          I.О. Кульгiнська 

(iнiцiали, 

                (пiдпис) прiзвище) 



 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED) 

HE239493 1097, Кiпр, Нiкосiя, 

Дiагору 4, КЕРМIА 

ХАУС, 5й поверх, 

Квартира/Офiс 5 

6 797 99,9559 6 797 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 6 797 99,9559 6 797 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi 6 800 15 000,00 вiдповiдно до Статуту товариства. немає 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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.   

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 86 592 82 743 0 0 86 592 82 743 

  будівлі та споруди 68 053 65 917 0 0 68 053 65 917 

  машини та обладнання 5 678 5 744 0 0 5 678 5 744 

  транспортні засоби 8 657 6 465 0 0 8 657 6 465 

  земельні ділянки 183 183 0 0 183 183 

  інші 4 021 4 434 0 0 4 021 4 434 

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 86 592 82 743 0 0 86 592 82 743 

Опис 

Основним засобом визначається актив, термiн користування яким 

бiльше року. Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 32%. 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 - 121354,57 тис.грн. 

(38611,89 тис.грн) вiдповiдно (111430,53 тис.грн. та (33072,40 тис.грн.) 

- основнi засоби, 9924,04 тис.грн та (5539,49 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. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма 

"Олеся" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 

Місцезнаходження 03040, Україна, м. Київ, вул. 

Василькiвська, будинок 13, квартира 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 004971 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 257 69 13 

Факс 044 257 69 13 

Вид діяльності Аудит 

Опис Аудит рiчної фiнансової звiтностi  



 



КОДИ 

Дата 26.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників:  
Адреса, телефон: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, буд. 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 31.12.2018 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 1 538 1 316 

    первісна вартість 1001 13 897 13 902 

    накопичена амортизація 1002 ( 12 359 ) ( 12 586 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 26 000 26 000 

Основні засоби 1010 86 593 82 743 

    первісна вартість 1011 119 582 121 355 

    знос 1012 ( 32 989 ) ( 38 612 ) 

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 176 711 250 480 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 123 024 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 195 399 304 956 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 486 241 788 519 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 229 2 960 

Виробничі запаси 1101 2 229 2 960 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 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 130 740 175 297 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 854 3 806 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 8 718 13 477 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 531 7 741 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 395 521 459 825 

Готівка 1166 1 1 

Рахунки в банках 1167 395 520 459 824 

Витрати майбутніх періодів 1170 357 439 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 123 679 154 239 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 21 656 39 415 

    інших страхових резервах 1184 102 023 114 824 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 671 629 817 784 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 157 870 1 606 303 

 

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 13 042 16 190 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 288 144 288 807 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 13 555 10 268 

Усього за розділом I 1495 450 208 450 732 



    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 3 852 5 505 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 852 5 505 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 661 800 1 078 640 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 331 747 450 416 

    резерв незароблених премій 1533 330 053 628 223 

    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 665 652 1 084 145 

    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 23 249 36 056 

    розрахунками з бюджетом 1620 8 660 14 264 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 7 196 9 728 

    розрахунками зі страхування 1625 2 2 

    розрахунками з оплати праці 1630 14 32 

    одержаними авансами 1635 9 078 10 194 

    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 911 4 692 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 96 6 186 

Усього за розділом IІІ 1695 42 010 71 426 

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 1 157 870 1 606 303 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 26.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 967 328 810 712 

Премії підписані, валова сума 2011 1 387 745 1 023 863 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 140 005 ) ( 111 807 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 298 170 96 332 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 17 758 -5 012 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 165 526 ) ( 206 278 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 545 449 ) ( 371 337 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 256 353 233 097 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -105 868 -65 595 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -118 669 -118 537 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 12 801 52 942 

Інші операційні доходи 2120 93 376 52 749 

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 ( 212 722 ) ( 171 956 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 057 ) ( 4 040 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 121 593 ) ( 56 417 ) 

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 0 0 

    збиток 2195 ( 93 511 ) ( 12 162 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 128 609 97 326 



Інші доходи 2240 41 622 5 131 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 626 ) ( 487 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 34 161 ) ( 10 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 41 933 89 798 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -37 780 -26 847 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 153 62 951 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 4 153 62 951 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5 159 5 416 

Витрати на оплату праці 2505 48 453 39 542 

Відрахування на соціальні заходи 2510 11 201 9 213 

Амортизація 2515 7 168 7 135 

Інші операційні витрати 2520 487 472 333 886 

Разом 2550 559 453 395 192 

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 26.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 1 180 528 839 298 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 735 596 

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 64 158 44 268 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 692 968 ) ( 483 359 ) 

Праці 3105 ( 39 633 ) ( 32 291 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11 204 ) ( 9 466 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 43 927 ) ( 31 989 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 34 815 ) ( 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 ( 415 535 ) ( 243 180 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 42 154 83 877 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 77 817 7 500 



    необоротних активів 3205 0 1 431 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 87 357 76 176 

    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 ( 143 024 ) ( 17 578 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 17 000 ) 

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 22 150 50 529 

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 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 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 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 64 304 134 406 

Залишок коштів на початок року 3405 395 521 261 115 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 459 825 395 521 

 

Керівник    Царук Павло Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Кульгiнська Iрина Олександрiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30115243 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 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 13 042 288 144 0 0 450 208 

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 -3 629 0 0 -3 629 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 102 000 33 467 0 13 042 284 515 0 0 446 579 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 153 0 0 4 153 

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 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 3 148 -3 148 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 -3 288 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 3 148 4 293 0 0 4 153 

Залишок на кінець року  4300 102 000 33 467 0 16 190 288 807 0 0 450 732 

Примітки: Примiтки: Вище зазначена таблиця  "Звiт про власний капiтал" не передбачає окремої колонки "Iншi резерви" .  

 

 1. Рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 7 (284514 тис.грн.) не дорiвнює Рядок балансу 1420 стовпчик 3 (288144тис.грн.) оскiльки у звiтному 

перiодi вiдображалися помилки за минулi перiоди.  

 

2. Рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 10 (446579 тис.грн.) не дорiвнює  Рядок балансу 1495 стовпчик 3(450208тис.грн.) оскiльки у звiтному 

перiодi вiдображалися помилки за минулi перiоди  

 

3. Рядок звiту про власний капiтал 4295 стовпчик 7 не дорiвнювює  Сумi рядкiв звiту про власний капiтал 4100, 4110, 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 



4240, 4245, 4260, 4265, 4270, 4280, 4290 та 4291 стовпчик 7 , оскiльки у Формi  4 "Звiт про власний капiтал" вiдсутнiй стовпчик 10 "Iншi резерви"  

 

 

 

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 13 555 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду "Iншi 

резерви" (код рядка 1435) складають  10 267 тис. грн.  

 

Iншi резерви (стовпчик 10)  

 

Залишок на початок року (код рядка 4000)  13 555 тис. грн.  

 

Скоригований залишок на початок року (код рядка 4095)  13 555 тис. грн.  

 

Iншi змiни в капiталi ( код рядка 4290) -3288 тис. грн.  

 

Разом змiни у капiталi (код рядка 4295) -3288тис. грн.  

 

Залишок на кiнець року (код рядка 4300) 10 267тис. 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 2018 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; 

- Ядерного страхового пула України. 

 

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Протягом 2018 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 затвердження змiн до Єдиної облiкової полiтики за нацiональними та 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" №28/2/ГО/заг вiд  18.03.2016 року .  

       Полiтика ?рунтується на Податковому кодексi України,  законах України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "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 2018 року  було прийнято внутрiшню полiтику з формування технiчних резервiв, яка 

затверджена наказом №296/ГО/заг вiд 28.12.2018р. та вступила в дiю 31.12.2018року 

 

 



Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi 

(МСФЗ). Фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.18 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 31.12.2018 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 2018 pоку. 

 

 Станом на 31.12.2018 року у Компанiї вiдображено вiдстроченi аквiзацiйнi витрати, якi 

облiковуються  на рахунку 392 та  були вiдображенi у Балансi у рядку 1060. 

 

Актив Код рядка На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду 

1  2 3  4 

Вiдстроченi аквiзацiйнi витрати 1060  123024,42 

 

На протязi 2018 року Компанiєю   були  зробленi коригування за попереднiми перiодами на 

загальну суму 3628,73 тис.  грн.., в тому числi резерву сумнiвних боргiв на суму 3351,43 тис.  

грн., що вiдображено у Звiтi про власний капiтал у рядку 4090 "Iншi змiни". 

 

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 31.12.17 31.12.18 

Будiвлi, споруди     

Первiсна вартiсть 80 270 80545 

Знос 12 217 14627 

Остаточна вартiсть на дату балансу 68 053 65917 

Машини та обладнання     

Первiсна вартiсть 15 327 16459 

Знос 10 309 11325 

Остаточна вартiсть на дату балансу 5 018 5134 

Транспортнiзасоби     

Первiсна вартiсть 11 226 11204 

Знос 2 569 4739 

Остаточна вартiсть на дату балансу 8 657 6465 

Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi     



Первiсна вартiсть 3 235 2825 

Знос 2 574 2216 

Остаточна вартiсть на дату балансу 661 609 

ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ     

Первiсна вартiсть 183 183 

Остаточна вартiсть на дату балансу 183 183 

IНШI ОСНОВНI ЗАСОБИ     

Первiсна вартiсть 215 215 

Знос 154 166 

Остаточна вартiсть на дату балансу 61 49 

ОСНОВНI ЗАСОБИ - ВСЬОГО     

Первiсна вартiсть 110 456 111431 

Знос 27 823 33072 

Остаточна вартiсть на дату балансу 82 633 78358 

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ     

Первiсна вартiсть 13 898 13903 

Знос 12 359 12586 

Остаточна вартiсть на дату балансу 1 539 1317 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи     

Первiсна вартiсть 9 126 9924 

Знос 5 166 5539 

Остаточна вартiсть на дату балансу 3 960 4385 

Всього за Роздiлом 1 Балансу      

Необоротнi активи 486 241 665495 

 

По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на кiнець року складає 121354,57 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 

38611,89 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2018 року становить 82742,68 тис. грн. 

 

За станом на 31.12.2018 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 31.12.2018 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 13 902,56 тис. грн., 

накопичена амортизацiя - 12585,61 тис. грн., залишкова вартiсть -  1316,95 тис. грн.. 

 

3.1.3. Iнвестицiї 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються,  як iншi фiнансовi iнвестицiї, на 

31.12.2018 р. складають 250479,73 тис. грн. а саме :   

Акцiї   компанiй  :   

 

Днiпровагонмаш ВАТ 05669819 49782,53 

ПАТ "Дослiдно-ексерим.завод №20 цивiльної авiацiї" 01128498 18390,75 

 

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):   

 

Облигацiї ТОВ "Центр фiнансових рiшень" 35725063 108538 

Облигацiї  УЛФ-Фiнанс ТОВ 41110750 29568,45 

 

         Облигацiя внутрiшньої державної позики: 

 

Облигацiя внутрiшньої державної позики МФУ 09806443 44200 

 

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 26000 тис. грн. Дана заборгованiсть вiдображена у Балансi 

(стр.1005). 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах вiдноситься до необоротних 

активiв Компанiї. 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах   станом на 31.12.2018 року 

становить 304955,56 тис. грн. 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на кiнець року становлять 123024,61тис.грн. 

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 31.12.18 року  облiковуються на балансi за середньозваженою собiвартiстю та 

становлять 2959,67 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 31.12.2018 р. становить 

175297,18  тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 25023,92 тис. грн., в 

тому числi: 

" 14965,55 тис. грн.- розрахунки по нарахованим доходам 

" 7020,58 тис. грн. - розрахунки з МТСБУ 



 

Поточна дебiторська заборгованiсть становить 200321,09 тис. грн., за якою сформовано резерв 

сумнiвних боргiв у розмiрi 14145,11 тис. грн.  

Компанiя  очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2019 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 31.12.2018 р. зберiгаються на поточних  та депозитних банкiвських 

рахунках.  

Грошовi кошти Компанiї в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018 р. становлять 459825,56 

тис. грн., у тому числi в  iноземнiй валютi 1531,27 тис. грн. На депозитних рахунках у гривнях 

444072,06 тис. грн.. 

Iнформацiя щодо розмiщення грошових коштiв Компанiї станом на 31.12.2018 р. наведена в 

таблицi 2 : 

Табл.2 

 

Грошовi кошти Приватного акцiонерного товариства 

 " Страхова Група "ТАС " 

Станом на 31 грудня 2018 року 

 

  Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ  Термiн вкладень Сума вкладень 

  початок кiнець всього 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 1166 та 1167) Х Х Х 459 825,58 

зокрема на поточних рахунках: Х Х Х 15 752,32 

Вклади в банках (депозити), у тому числi назва банкiвської  установи  Х Х Х

 444 072,06 

АТ "ТАСКОМБАНК" 09806443 12.05.2017 28.07.2020 169 220,00 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 08.03.2018 10.03.2019 2 247,05 

ПАТ "Унiверсал Банк" 21133352 24.04.2018 27.12.2019 92 505,00 

АТ "Укрексiмбанк" 00032112 11.10.2018 29.03.2019 15 500,00 

АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 25.07.2018 20.01.2020 80 500,00 

АТ "ОТП Банк"  21685166  17.07.2018 21.06.2019 9 700,00 

Кредит-Вест 34575675  04.06.2018 08.08.2019 11 000,00 

АТ "Ощадбанк" 00032129 19.07.2018 12.06.2019 20 700,00 



ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 01.09.2017 14.05.2019 25 000,01 

АТ "А - БАНК" 14360080 27.07.2018 20.05.2019 11 000,00 

АТ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" 21580639 11.07.2018 14.01.2019 3 000,00 

АТ "ЮНЕКС БАНК" 20023569 06.12.2018 06.03.2019 3 000,00 

ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" 19355562 19.03.2018 19.03.2019 700,00 

 

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя мала обмеження щодо володiння активами на загальну 

суму 133340 тис. грн., з яких 132950 тис. грн. у заставi/гарантiї Таскомбанку та 390 тис. грн. 

гарантii Приватбанку (№ G1118/5193 вiд 14.11.2018 р.) 

Iнформацiя щодо договорiв застав наведено у таблицi нижче. 

Табл.3 

Банк Сума депозиту, передана пiд заставу, грн. Дата початку депозитного договору Дата 

закiнчення депозитного договору Позичальник Застава/гарантiя до якої дати 

      

      

ТКБ 19 500 000,00 19.02.18 25.02.19 ТОВ "УЛФ-Фiнанс" 19.02.19 

ТКБ 1 000 000,00 20.02.18 25.02.19   

ТКБ 6 000 000,00 20.02.18 25.02.19   

ТКБ 18 000 000,00 12.05.17 04.03.19 Гарантiя пiд  Об'єднання "Ядерний страховий 

пул" (32662158) 31.01.19 

ТКБ 12 000 000,00 09.11.17 04.03.19   

ТКБ 9 000 000,00 06.06.17 07.06.19 ТОВ "ТАС ЕНЕРГIЯ КРАЇНИ" 30.04.19 

ТКБ 4 500 000,00 30.05.18 07.06.19   

ТКБ 3 000 000,00 01.06.18 07.06.19   

ТКБ 4 500 000,00 30.05.18 07.06.19   

Укргазбанк 9 450 000,00 27.09.18 20.01.20 Гарантiя пiд  Об'єднання "Ядерний 

страховий пул" (32662158) 01.10.2018-31.12.2019 

ТКБ 4 000 000,00 30.05.18 28.07.20 ПАТ "АСФАЛЬТОБЕННИЙ ЗАВОД "АБ 

СТОЛИЧНИЙ" 24.06.20 

ТКБ 4 000 000,00 30.05.18 28.07.20   

ТКБ 3 000 000,00 01.06.18 28.07.20   

ТКБ 4 000 000,00 01.06.18 28.07.20   

ТКБ 3 000 000,00 09.07.18 10.07.19 ТОВ "ТАС ЕНЕРГIЯ КРАЇНИ"

 02.11.2018-02.06.2019 

ТКБ 3 000 000,00 09.07.18 10.07.19   

ТКБ 3 000 000,00 17.07.18 18.07.19   

ТКБ 2 000 000,00 18.07.18 19.07.19   

ТКБ 5 000 000,00 08.08.18 09.08.19   

ТКБ 15 000 000,00 20.07.18 22.07.19   

 

 

3.3. Витрати майбутнiх перiодiв   

 В балансi станом на 31.12.2018 року витрати майбутнi перiодiв становлять 438,59 тис. грн. 

Витрати з передплати на регулярнi iнформацiйнi видання та страхування майна Компанiї,  

вiдображаються у складi iнших витрат поточної дiяльностi протягом 2018 року з урахуванням 

методу нарахування та вiдповiдностi. 

3.4. Вiдомостi про власний капiтал 

Станом на 31.12.2018 року власний капiтал становить  450731,84 тис. грн.. має наступнi 

складовi: 

" Статутний капiтал - 102 000 тис. грн.. 

" Капiтал у дооцiнках   - 33467 тис. грн.. 



" Резервний капiтал - 16189,76 тис. грн.. 

" Нерозподiлений прибуток   - 288807,43 тис. грн.. 

" Iншi резерви -130267,25 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 31.12.2018 р. становлять 5505,31 тис.грн. (резерв 

вiдпусток)  

" Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. 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 31.12.2018р. загальна сума поточних зобов'язань склала 71426,64 тис. грн., з яких : 

" Поточна заборгованiсть за товари, роботи та послуги 36055,6 тис. грн.. 

" Заборгованiсть з отриманих авансiв по договорам страхування  10193,5 тис. грн. 

" Розрахунками з бюджетом 14264,02 тис. грн. 

" Розрахунки зi страхування  2,27 тис. грн. 

" Розрахунки з оплати працi   32,46 тис. грн.. 

" Iнша поточна заборгованiсть  6186,46 тис. грн. 

" Доходи майбутнiх перiодiв   4692,33 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 -  1078639,65 тис. грн., визначена у вiдповiдностi до 

вимог внутрiшньої полiтики з формування технiчних резервiв, яка затверджена наказом 

№296/ГО/заг вiд 28.12.2018р. та вступила в дiю 31.12.2018року, а також згiдно Методики 

формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 

затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 17.12.2004 №3104, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 за № 

19/10299 (надалi - Методика) 

Доля перестраховикiв у технiчних резервах Компанiї - 154239,41 тис. грн. 



 

Компанiя  на кожну звiтну дату проводить перевiрку адекватностi страхових зобов'язань 

(liability adequacy test - LAT). 

Для перевiрки адекватностi страхових зобов'язань порiвнюється розмiр розмiр сформованого 

технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат, з 

поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме вартiстю майбутнiх 

страхових виплат за договорами витрат, пов"язаних iз виконанням таких договорiв, а також 

доходiв вiд реалiзацiї регресних вимог. При цьому розрахунок майбутнiх страхових виплат за 

договорами та витрат, пов"язаних iз виконанням таких договорiв, здiйснюється методом 

моделювання квартальних грошових потокiв (Cash Flow) спираючись на данi фiнансової 

звiтностi Компанiї. 

Перевiрка адекватностi зобов"язань Компанiї здiйснюється за сукупнiстю договорiв страхового 

портфелю. 

Перевiрка достатностi резервiв збиткiв (run-off test) здiйснюється щодо резервiв збиткiв, 

сформованих на звiтнi дати останнiх 8 кварталiв, що передують звiтному перiоду. 

 

Висновок актуарних розрахункiв щодо адекватностi страхових зобов'язань додається. 

 

Iнформацiя щодо категорiї активiв, якими  представлено страховi резерви Компанiї наведена у 

таблицi № 3. 

Таблиця №3 

Категорiї активiв Сума, тис. грн. У тому числi тi, якими   представлено з урахуванням 

вимог  нормативно-правових актiв 

  технiчнi резерви резерви з обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi за ядерну шкоду 

УСЬОГО 1 270 085,80  1 103227,4  17501,21 

 1) грошовi кошти на поточних рахунках   15752,32 15362,27   

у тому числi    1.1) в iноземнiй  валютi  1 531,27 1531,27   

 2) банкiвськi вклади  (депозити)  660488,19 565898,19 13136,69 

 у тому числi   2.1) в iноземнiй  валютi 21220,40 21220,40   

 3) банкiвськi метали  0 0 Х 

4) нерухоме майно  66100,54 66100,54 Х 

5) акцiї  68173,28   Х 

6) облiгацiї 138106,45 138106,45 Х 

7) iпотечнi сертифiкати 0 0   

8) цiннi папери, що емiтуються  державою 44200 44200   

9) права вимоги до перестраховикiв   154 239,41 150534,34 4364,52 

 у тому числi 9.1) до перестраховикiв - нерезидентiв 15634,78 12883,04 4364,52 

10)  готiвка в касi 1,19 1,19   

11) вiдстроченi аквiзацiйнi витрати 123 024,42 123 024,42   

Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi.    

3.6. 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 2018 

рiк складає 967328,00 тис. грн. 

У звiтному перiодi  отримано: 

iнших операцiйних доходiв  93376,09 тис. грн. 

 

Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням компанiї, у 2018 роцi 

склали  212722,02 тис. грн.. Витрати на збут  3056,86 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати  

121593,77 тис. грн.   



 

Збиток вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк становить 93511,09 тис. грн. 

 

iншi фiнансовi доходи за 2018 рiк становлять  128609,24 тис. грн.,  

iншi доходи  41622,07  тис. грн.  

Iншi витрати 34161,02 тис. грн. 

 

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2018 рiк 37780,65   тис. грн. 

 

Чистий прибуток за 2018 рiк становить 4152,52 тис. грн.. 

 

Реструктуризацiя дiяльностi Компанiї не вiдбувалась. 

 

Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. 

 

Прибуток  вiд надзвичайних подiй  у 2018 роцi не було. 

Податок на прибуток  вiд надзвичайних подiй  за 2018 рiк  не нараховувався. 

4. Звiт про рух грошових коштiв 

 Звiт грошових коштiв за 2018 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.  

4.1. 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 2018 роцi склали 1245421,74 тис.грн. 

" Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi у 2018 р. склали  1203267,89 тис. грн. 

" Рух коштiв вiд надзвичайних подiй - 0,0 тис. грн. 

 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк становить - 

42153,85 тис. грн. 

4.2. 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 165174,45 тис. грн. 

" Придбання фiнансових iнвестицiй 143024,08 тис. грн. 

" Iншi платежi - 0  тис. грн. (витрати) 

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить 22150,37 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 2018 рiк 0 

 

Залишок коштiв станом на 31.12.2018 р. становить 459824,38 тис. грн.  

5. 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 31.12.2018 р. складає 33467 тис. грн. 

Резервний капiтал складає 16189,76 тис. грн.  

 

Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.           

Нерозподiлений  прибуток   станом на 31.12.2018 р. становить 288807,43 тис. грн.  

Величина iнших резервiв становить  10267,25 тис. грн. 

Загальна сума власного капиталу компанiї становить на 31.12.2018 р. 450731,84 тис. грн.  

6. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi 

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова 

звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проведено. 

7. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 

Протягом 2018 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 2018 року компанiя здiйснювала операцiї з пов'язаними сторонами, за звичайними 

цiнами. 

8. 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. 

 

 

 

Голова    Правлiння                                                    П.В.Царук          

 

 

В.о. Головного бухгалтера                                         I.О. Кульгiнська          

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ " Аудиторська фiрма "ОЛЕСЯ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

22930490 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна,03040, м.Київ вул.. 

Василькiвська, буд.13 к.4 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4423 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 40, дата: 28.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.02.2019, дата 

закінчення: 29.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 29.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

130 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ОЛЕСЯ" 

Україна, 03040 м. Київ 

вул. Василькiвська, буд.13 к.4 

Тел./ факс 044 257-69-13 

e-mail: auditolesya@gmail.com АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"ОЛЕСЯ" 

Украина,  03040  г. Киев 

ул. Васильковская, д.13,к.4 

Тел. /факс 044 257-69-13 

e-mail: auditolesya@gmail.com 

 

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi 

Приватного акцiонерного товариства 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 

станом на (за) 31 грудня 2018 року (2018р.) 

 

 Керiвництву 

Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

Думка 



 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА 

ГРУПА "ТАС", код за ЄДРПОУ - 30115243, мiсцезнаходження - 03062, м. Київ, проспект 

Перемоги, будинок 65 (далi - Товариство), яка складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд) за 2018р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018р., Звiту про 

власний капiтал за 2018р, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016 - 2017 рокiв) 

(далi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд 

вiдобразити в нашому звiтi. 

Формування страхових резервiв 

Товариство у вiдповiдностi до прийнятої методологiї та органiзацiї розрахункiв страхових 

резервiв, формує та веде облiк таких технiчних резервiв: резерв незароблених премiй; резерв 

заявлених, але невиплачених збиткiв; резерв збиткiв, якi виникли, але незаявленi; резерв 

коливань збитковостi; резерв катастроф.  

Визначення суми страхових резервiв вимагає складних та об'ємних математичних розрахункiв 

та застосування при цьому експертних оцiнок та актуарних методiв а також iстотного 

судження. 

Окрiм iншого, нашi процедури включали наступне: 

" Ми оцiнили процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком 

страхових резервiв; 

" Дослiдили процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених 

вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями; 

" Здiйснили аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених 

Товариством; 

" Ми оцiнили повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники 

пов'язанi з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу. 



 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.  

Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора є iнформацiєю, яка мiститься у складi 

регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв включаючи звiт про корпоративне 

управлiння та звiтi про управлiння, але не мiстить фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо 

неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням окремої 

iнформацiї, що входить до складу звiту про корпоративне управлiння. 

У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою 

iнформацiєю та при цьому необхiднiсть розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 

iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї, якi потрiбно було б включити 

до звiту та зазначаємо про узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за 

звiтний перiод. 

На нашу думку, iнформацiя розкриття якої передбачено пунктами 5 - 9 частини третьої статтi 

401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 

23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018рiк, 

вiдображена достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог зазначеного Закону. 

Також ми перевiрити iнформацiю розкриття якої передбачено пунктами 1 - 4 частини третьої 

статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 

3480-IV вiд 23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 

2018рiк, та не виявили фактiв її суттєвого викривлення. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, 

за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 



гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

 

Даний роздiл звiту пiдготовлено з метою розкриття додаткової iнформацiї, для пiдприємств 



що становлять суспiльний iнтерес, передбаченою частиною четвертою статтi 14 

"Аудиторський звiт та iншi офiцiйнi документи" Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р. 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту 

 

Наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", протокол 

засiдання Наглядової Ради вiд 27.09.2018року. 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання 

 

Договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) № 40 вiд 28.09.2018р. Тривалiсть 

виконання аудиторського завдання один рiк (за перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.) початок 

та закiнчення надання послуг: з 20.02.2019р. по 29.03.2019р. 

 

Аудиторськi оцiнки ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 

зокрема внаслiдок шахрайства 

 

Аудитор виконав процедури оцiнки ризикiв з метою забезпечення основи для iдентифiкацiї й 

оцiнки ризикiв суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi та тверджень для класiв 

операцiй, залишкiв рахункiв i розкриттiв iнформацiї. 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння Товариства та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудитор 

виконав наступнi процедури, з метою отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення, зокрема внаслiдок шахрайства: 

" Запити управлiнському персоналу, особам вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит та 

iншим працiвникам, щодо власної оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв 

контролю для запобiгання й виявлення шахрайства; 

" Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засiдань та здiйснено запити тим, 

кого надiлено найвищими повноваженнями, для розумiння того, як вони здiйснюють: 

iдентифiкацiю ризикiв шахрайства та вживання дiй у вiдповiдь на них, та внутрiшнiй 

контроль, який установлений для зменшення ризикiв суттєвого викривлення. 

" Проведено аналiтичнi процедури якi, виконанi як процедури оцiнки ризикiв, включати 

як фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю. 

" Здiйснено спостереження та iнспектування операцiй Товариства, документiв 

(бiзнес-плану та стратегiї), записiв та iнструкцiй з внутрiшнього контролю, промiжної 

фiнансової звiтностi, протоколiв засiдань наглядової ради. 

За результатами оцiнки ризикiв, було визначено, що ризик невиявлення складає: щодо класiв 

операцiй - середнiй рiвень; щодо залишкiв по рахунках - середнiй рiвень; щодо розкриття 

iнформацiї - середнiй рiвень, в цiлому для фiнансової звiтностi - середнiй рiвень. Також 

аудитор не виявив будь якої iнформацiї, яка свiдчила б про можливi ризики шахрайства, або 

про можливi викривлення фiнансової звiтностi чи факти привласнення активiв в наслiдок 

шахрайства. 

Аудитор на оцiненi ризики суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi розробив та 

виконав загальнi дiї у вiдповiдь, а саме: 

" змiну характеру аудиторських процедур з метою отримання бiльш переконливих 

аудиторських доказiв; 

" збiльшення обсягу аудиторських процедур; 

" проведення бiльше аудиторських процедур станом на кiнець перiоду, а не на промiжну 



дату; 

" отримання бiльше аудиторських доказiв унаслiдок проведення процедур по сутi, з 

використанням процедури зовнiшнього пiдтвердження як аудиторськi процедури по сутi. 

Основнi ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення iнформацiй у 

фiнансовiй звiтностi iдентифiкованi при формуваннi та облiку страхових резервiв. Це 

пов'язано iз здiйсненням складних та об'ємних математичних розрахункiв iз застосуванням IТ- 

систем для страхових резервiв. 

Для врегулювання таких ризикiв проведенi (здiйсненi) наступнi процедури (заходи):  

" Оцiнено процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком 

страхових резервiв; 

" Дослiджено процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених 

вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями; 

" Здiйснено аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених 

Товариством; 

" Оцiнено повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники 

пов'язанi з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу. 

 

Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету 

 

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звiтом Наглядовiй 

радi та розкриває результати виконання завдання з обов'язкового аудиту. 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 

проведеннi аудиту 

 

Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав безпосередньо або опосередковано 

Товариству, послуги, зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р. 

Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi незалежнi вiд Товариства, фiнансова звiтнiсть 

якого пiдлягає перевiрцi, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень 

Товариства. 

 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 

або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 

аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi 

 

Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Товариству або контрольованим ним 

суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не 

розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит проведено в обсязi, який передбачає отримання об?рунтованої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що 

аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. 

Аудитор не може отримати абсолютну впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що 

iснуючi властивi обмеження аудиту, призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, 



на основi яких аудитор сформував висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є 

швидше переконливими, нiж остаточними.  

Обмеження аудиту є наслiдком характеру фiнансової звiтностi Товариства - окремi статтi 

фiнансової звiтностi пов'язанi iз суб'єктивними рiшеннями або оцiнками чи ступенем 

невизначеностi, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських процедур, та 

характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повнотi отриманої iнформацiї. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма 

"Олеся"; 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 22930490; 

Мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, будинок 13, квартира 4. 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi" № 4423; 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" 

№ 4423; 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" № 4423; 

Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi: 

Нестеренко Сергiй Анатолiйович - Сертифiкат аудитора №006648, виданий рiшенням АПУ вiд 

24.12.09 №209/3. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

Роздiл "Аудитори" № 100291; 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 40 вiд 28.09.2018р.; 

Дата початку проведення аудиту:20.02.2019р.; 

Дата закiнчення проведення аудиту: 29.03.2019р. 

 

 

Ключовий партнер з аудиту, 

аудитор ТОВ АФ "Олеся" 

Сертифiкат № 006648  

(пiдпис) С.А.Нестеренко 

 

 

Дата складання аудиторського висновку: 29.03.2019 року 

м. Київ 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Протягом 2018 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 затвердження змiн до Єдиної облiкової полiтики за нацiональними та 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" №28/2/ГО/заг вiд  18.03.2016 року .  

       Полiтика ?рунтується на Податковому кодексi України,  законах України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "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 2018 року  було прийнято внутрiшню полiтику з формування технiчних резервiв, яка 

затверджена наказом №296/ГО/заг вiд 28.12.2018р. та вступила в дiю 31.12.2018року 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi 

(МСФЗ). Фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.18 p., було пiдготовлено вiдповiдно до 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". 

 

 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

18.04.2018 18.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.04.2018 18.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


