
До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!  
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  

АТ «ТАСКОМБАНК» 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 30) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».  
Річні Загальні збори акціонерів відбудуться «24» квітня 2020 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, 

вул. Симона Петлюри, 30, кабінет 212. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів 

буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
кабінет 212, «24» квітня 2020 року з 09-00 год. до 09-15 год. Початок роботи річних Загальних зборів 
акціонерів «24» квітня 2020 року о 09-30 год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 

24-00 год. «17» квітня 2020 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів): 

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів.  

2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ 
«ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

3.     Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
4.     Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. 

5.     Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду. 

6.     Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. 

7.     Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 

рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів 
за результатами їх розгляду. 

8.     Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття 

рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 
9.     Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 
11.  Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».  
12. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ 
«ТАСКОМБАНК». 

13. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій 

редакції. 
14. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції. 

15. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 

 
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – 

паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України. 
Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК». 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного: https://tascombank.ua/. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на річних Загальних 

зборах акціонерів: з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, кабінет 212, з 09-
00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій 
на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день 

проведення річних Загальних зборів акціонерів: з 09-00 у реєстраційної комісії. 
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів та осіб, яким надсилається 

повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 19.03.2020 року) – 16 471 430 штук. 
Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів та осіб, яким надсилається 

повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 19.03.2020 року) - 16 471 430 штук. 
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 

якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ 
«ТАСКОМБАНК» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ «ТАСКОМБАНК» у робочі дні, робочий час та в 
доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.  

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не має 
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів АТ «ТАСКОМБАНК» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

АТ «ТАСКОМБАНК» до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. АТ «ТАСКОМБАНК» може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту. 

https://tascombank.ua/


Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а 
щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів 
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти 
прізвища відповідного кандидата. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» подається в письмовій формі із 

зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК».  

Наглядова Рада АТ «ТАСКОМБАНК» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку 
денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують 
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
АТ «ТАСКОМБАНК» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення 
Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 
включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства».  

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» 
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути 
прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав 
визначених Статутом АТ «ТАСКОМБАНК» та/або Положенням (регламентом) загальних зборів акціонерів АТ 
«ТАСКОМБАНК». 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів АТ 
«ТАСКОМБАНК» надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 

АТ «ТАСКОМБАНК» також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні 
папери АТ «ТАСКОМБАНК» допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів розміщує на веб-сайті https://tascombank.ua/ відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних 
зборів. 

Оскарження акціонером рішення АТ «ТАСКОМБАНК» про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може 
постановити рішення про зобов'язання АТ «ТАСКОМБАНК» провести загальні збори з питання, у включенні якого до 
проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.  

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на Загальних 
зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи 
територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАСКОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи 
юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління 
АТ «ТАСКОМБАНК». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
АТ «ТАСКОМБАНК» (тис. грн.) за 2019 рік 

Найменування показника  
період  

звітний  попередній  

Усього активів   19 166 052 17 709 323 

Основні засоби (за залишковою вартістю)  898 332 728 514 

Довгострокові фінансові інвестиції    
 

Запаси  25 600 141 566 

https://tascombank.ua/


Сумарна дебіторська заборгованість   201 823 214 412 

Грошові кошти та їх еквіваленти  2 875 698 2 212 019 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 208 617 768 799 

Власний капітал  2 576 466 2 121 317 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  1 153 000 1 153 000 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 720 414 1 167 225 

Поточні зобов'язання і забезпечення 14 903 498 14 420 781 

Чистий прибуток (збиток)  437 702 402 029 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  16 471 430 10 045 989 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 26,57 40,02 

 
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 24.04.2020 року 
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборів акціонерів.  
Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії -  Бересток Олену Василівну – 
директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника 

управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батижманську Ірину 
Олександрівну - начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської 
діяльності Юридичного департаменту Банку.   
Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на 
фондовому ринку Банку.  
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:  

- Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв. 

- Для виступів при обговоренні - до 5 хв. 

- Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв. 

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з питань 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 та 12,13,14,15 з використанням бюлетенів для голосування, з питання 11 проводиться 

кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого та кумулятивного голосування 

засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому 

робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма 

членами лічильної комісії. 

2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та 

висновків не затверджувати. 

3. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 

Прийняти до відома Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та 

висновків не затверджувати. 

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік.  

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік.  

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за  

наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік.  

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.  

6. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. 

 Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік. 

7. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ 

«ТАСКОМБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 

зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.  

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» 

за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати. 

8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ 

«ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:  

1. Затвердити прибуток звітного, 2019 року, в розмірі 437 702 187,25 грн., що визначається у регістрах 

бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2019 рік незалежною аудиторською 

компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».  

2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2019 року спрямувати на: 

формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 21 885 109,36 грн. (балансовий рахунок 5021); 

прибуток в сумі 415 817 077,89 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих 

років».  

3. Розподілити прибуток ПАТ «ВіЕс Банк», що був переданий АТ «ТАСКОМБАНК», як правонаступнику за 

передавальним актом станом на 12.10.2018 року, в сумі 109 456 002,28 грн., та спрямувати на: формування 

резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 5 472 800,11 грн. (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі 103 

983 202,17 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».  



4. За результатами 2019 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати. 
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».  

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Припинити з 24.04.2020 року повноваження діючого складу Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі: 

- Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович (представник акціонера Банку 
компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД); 

- Член Наглядової Ради Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ 
ЛІМІТЕД); 

- Член Наглядової Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку); 
- Член Наглядової Ради Максюта Анатолій Аркадійович  (незалежний член Наглядової Ради Банку) 
- Член Наглядової Ради Матвійчук Володимир Макарович  (незалежний член Наглядової Ради Банку). 

11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».  

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.  

12. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами 
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди 
членів Наглядової Ради Банку відповідно до умов даних договорів, та обрати Голову Правління Банку або особу, яка 

виконуватиме обов’язки/на яку буде покладено виконання обов’язків Голови Правління, особою, яка 
уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

13. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження 

його у новій редакції.  

Внести зміни до діючого Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій 

редакції. Ввести в дію Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» з  25.04.2020 року. 

14. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його 
у новій редакції. 

Внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 
Ввести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2020 року. 

15. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 
Внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова 
редакція Статуту Банку набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства 
України. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, яка виконуватиме обов’язки/на яку буде покладено 
виконання обов’язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій 
(заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції. 
НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК» 


