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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 1  

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів:  25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником 

акціонера) 
 

  

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера:   

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи): 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ): 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 1 порядку денного: 

Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Затвердження висновків Ревізора. 
 

Перший проект рішення: 

1.1. Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.  

1.2. Затвердити висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік 

Другий проект рішення:  

1.1. Взяти до відома звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.  

1.2. Взяти до відома висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 2  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів:  25 серпня 2022 року (виключно до 18-00). 

  

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера:  
 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи): 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):  

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:   

  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 2 порядку денного: 

Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна». 

 

Проект рішення: 

2.1. Припинити повноваження Візір А.С., як Ревізора АТ «СК «Країна» 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 3  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів:  25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником 

акціонера) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи): 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера:  
 

 

Питання 3 порядку денного: 

Обрання Ревізора АТ «СК «Країна»: 

 

Проект рішення: 

3.1. Призначити (обрати) Ревізором АТ «СК «Країна» ________________ 

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 4  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00). 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера 
 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи): 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) 

або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 4 порядку денного: 

Затвердження умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «СК «Країна», 

встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 

Ревізором АТ «СК «Країна». 

Проект рішення: 

4.1. Затвердити умови договорів між Товариством та Ревізором Товариства, якими, у тому числі, встановлюється 

розмір винагороди членам Наглядової ради.  

4.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з 

Ревізором Товариства.  

4.3. Встановити, що договір між Товариством та Ревізором Товариства набирає чинності з дати їх підписання.  

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 5  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00). 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної 

особи) 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 5 порядку денного:  
Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

 

Перший проект рішення:  

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

Другий проект рішення:  

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 6  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00). 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної 

особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонер 
 

 

Питання 6 порядку денного:  
Розгляд звіту Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «СК «Країна». 

 

Перший проект рішення:  

6.1. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

Другий проект рішення:  

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

 

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 7  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів:  25 серпня 2022 року (виключно до 18-00). 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної 

особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 7 порядку денного: 

Затвердження річного звіту АТ «СК «КРАЇНА». 

Перший проект рішення:  

7.1. Затвердити річний звіт АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік. 

Другий проект рішення: 

 7.1. Взяти до відома річний звіт АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ «СК 

«Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з кількох 

аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також 

визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, 

ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку 

голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 8  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 8 порядку денного:  

Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік. 

Перший проект рішення:  

8.1. затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік. 

Другий проект рішення: 

8.1. взяти до відома звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік 

 

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 9  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера  

Питання 9 порядку денного: 

Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2021 рік 

 

Проект рішення: 

9.1. Направити нерозподілений прибуток АТ «СК «Країна» за 2021 рік в сумі 811 000 (вісімсот одинадцять тисяч 

гривень) в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна».   

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 10  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера 
 

 

Питання 10 порядку денного: 

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА». 

Проект рішення:  

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» у повному складі, а саме: 

- Нехом'яжа Сергія Олексійовича; 

- Пустовалову Еляну Едмундівну; 

- Атаманенко Раїсу Вікторівну; 

- Мішутіну Ірину Андріївну; 

- Лавріненко Ніну Василівну. 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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БЮЛЕТЕНЬ № 11  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера 
 

 

Питання 11 порядку денного: 

Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна» 

 

Проект рішення: 

11.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 осіб. 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 12  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера)  

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера 

 

 

 

Питання 12 порядку денного: 

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА». 

 

Проект рішення: 

(кумулятивне голосування). 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

   протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 13  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера) 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа,  

що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера 
 

 

Питання 13 порядку денного: 

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами 

наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рішення: 

13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, 

встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.  

13.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з 

кожним членом Наглядової ради.  

13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з 

дати їх підписання. 

 

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  

протокол № 19/07-2022 від 19.07.2022 року 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 14  

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 

Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» 

Дата і час проведення Загальних зборів 25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером  

(представником акціонера) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної 

особи) 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) 

 

 

 

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру  

Прізвище, ім’я, по батькові представника акціонера 
 

 

Питання 14 порядку денного: 

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської 

діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 року відносно страхування, 

перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік. 

Проект рішення: 

14.1. Надати дозвіл на ухвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть 

вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю 

послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності за 2021 рік.  

Варіанти голосування ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

Увага! 

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити. 

 

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера). 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ 

«СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з 

кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування 

також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість 

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 

електронним підписом акціонера (його представника).  

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час 

підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 


