
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі 

у річних (чергових) загальних зборах акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", 

які відбудуться 30.05.2022 

Для реєстрації акціонера на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного 
товариства "Страхова компанія "БУСІН", які відбудуться дистанційно 30.05.2022, він має надати у 
разі отримання відповідної вимоги депозитарної установи один з документів, що посвідчу особу, 
з переліку, наведеного у частині першій статті 13 Закону України "Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус". 

Такими документами є: 

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: 

а) паспорт громадянина України; 

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

в) дипломатичний паспорт України; 

г) службовий паспорт України; 

ґ) посвідчення особи моряка; 

д) посвідчення члена екіпажу; 

е) посвідчення особи на повернення в Україну; 

є) тимчасове посвідчення громадянина України; 

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: 

а) посвідчення водія; 

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

в) посвідка на постійне проживання; 

г) посвідка на тимчасове проживання; 

ґ) картка мігранта; 

д) посвідчення біженця; 

е) проїзний документ біженця; 

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист. 

Представник акціонера має надати один з передбачених вище документів, що посвідчує особу 
представника, а також документ, який підтверджує повноваження відповідно до вимог статті 39 
Закону України "Про акціонерні товариства". Такими документами, зокрема, можуть бути довіреність, 
рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення на посаду керівника юридичної 
особи. 

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. 


