
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 

2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24309647 

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 492-84-92;  (044) 492-84-92 

6. Адреса електронної пошти: Office@aska-life.com.ua 

7.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. 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
aska-life.com.ua 
(адреса сторінки) 

24.04.2019  
(дата) 

 

ВІДОМОСТІ  

про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення дії 
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* Прізвище, ім’я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

 

припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової  
ради  

 

Дугадко Ганна 

Олександрівна 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

             0 %  

 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень посадової особи прийнято черговими річними загальними 

зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова 

компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р.  

Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю.  

Посадова особа Дугадко Ганни Олександрівни, яка займала посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», 

припинила повноваження  з 30 квітня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 



Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : з 30 квітня 2016 року по 30 квітня 2019 року. 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

 

припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової  
ради  

 

Сосіс Олександр 

Йосипович 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

      44, 333321%  

 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень посадової особи прийнято черговими річними загальними 

зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова 

компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р.  

Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю. 

Посадова особа Сосіс Олександр Йосипович, який займав посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», 

припинив повноваження  з 30 квітня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 44, 333321% .  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : з 30 квітня 2016 року по 30 квітня 2019 року.  

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

 

припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової  
ради  

 

Пастухов Андрій 

Олександрович 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

0 %  

 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень посадової особи прийнято черговими річними загальними 

зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова 

компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р.  

Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю. 

Посадова особа Пастухов Андрій Олександрович, який займав посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», 

припинив повноваження  з 30 квітня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0 % .  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : з 30 квітня 2016 року по 30 квітня 2019 року. 

Дата 

вчинення дії 
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* Прізвище, ім’я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

обрано Член 

Наглядової  
ради  

 

Дугадко Ганна 

Олександрівна 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

0 %  

 

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято черговими річними загальними зборами акціонерів Приватного 



акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р. 

Обрання посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю.  

Посадова особа Дугадко Ганни Олександрівни, обрана на посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» з 
1 травня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента  0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк на який обрана з 1 травня 2019 року по 1 травня 2022 року. 

Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років своєї діяльності: член Наглядової ради 

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», менеджер з розвитку бізнесу АТ «СКМ».  

Дугадко Ганна Олександрівна є представником акціонера SCM FINANCE LIMITED, що 

зареєстрований в Республіці Кіпр за номером 195527.  

Дата 

вчинення дії 
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* Прізвище, ім’я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

обрано Член 

Наглядової  
ради  

 

Сосіс Олександр 

Йосипович 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

        44, 333321% 

 

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято черговими річними загальними зборами акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р. 

Обрання посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю.  

Посадова особа Сосіс Олександр Йосипович  обраний на посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» з 
1 травня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 44, 333321%.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк на який обраний з 1 травня 2019 року по 1 травня 2022 року. 

Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років своєї діяльності: член Наглядової ради 

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», член Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА».  

Сосіс Олександр Йосипович  є акціонером  Приватного акціонерного товариства «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ».  

Дата 

вчинення дії 
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* Прізвище, ім’я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2019  

 

обрано Член 

Наглядової  
ради  

 

Пастухов Андрій 

Олександрович 

 

згоди на розкриття 

паспортних даних не 

надано 

 

0 % 

 

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято черговими річними загальними зборами акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 23.04.2019 р. 



Обрання посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю.  

Посадова особа Пастухов Андрій Олександрович обраний на посаду члена Наглядової ради 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» з 
1 травня 2019 року. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0 %.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк на який обраний з 1 травня 2019 року по 1 травня 2022 року. 

Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років своєї діяльності: член Наглядової ради 

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», член Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА».  

Пастухов Андрій Олександрович є є представником акціонера Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СКМ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ –33340407).  

 

 


