
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
03.04.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ СКА-253-20 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

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). 

 

Голова Правління    Никитюк О.Л. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 04071, Київська обл., м. Київ, пров. Хорива, будинок 4, кв. 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24646706 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 467-51-41, 467-51-41 

6. Адреса електронної пошти 

 aic@aic.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 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://aic.com.ua/ 03.04.2020 

 (адреса сторінки) (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 

03.04.2020 обрано Голова Правління Никитюк Олександр Леонтійович - 7,88975 

Зміст інформації: 

03.04.2020р.  Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АЗІНКО" (надалі ПрАТ "СК "АЗІНКО") , керуючись пунктами 11.3.2.2.8. та 

11.4.1.5. Статуту Товариства і пункту 3.2.8. Положення про Наглядову Раду Товариства, -   у зв'язку  з закінченням терміну дії повноважень Голови Правління Товариства 

- прийняла рішення  про   обрання  Никитюка Олександра Леонтійовича  на посаду  Голови Правління  ПрАТ "СК "АЗІНКО" строком на    3 роки. Дане рішення 

затверджене Протоколом чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЗІНКО"  № 70  від 03.04.2020р. 

 Вважати повноваження Никитюка О.Л. на посаді Голови  Правління Товариства такими, що набули чинність з моменту підписання зазначеного протоколу. 

Частка, якою володіє Никитюк О.Л.  в статутному капіталі емітента, - складає 7, 88975% 

Никитюк О.Л. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.; протягом останніх п'яти років обіймав посади : Голови Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО", 

директора  ТОВ "Азовллойд Панді Сервіс".  

 

03.04.2020 обрано Член Правління Хромова Ольга Іванівна - 0 

Зміст інформації: 

03.04.2020р.  Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АЗІНКО" (надалі ПрАТ "СК "АЗІНКО"), керуючись пунктами 11.3.2.2.8. та 

11.4.1.5. Статуту Товариства і пункту 3.2.8. Положення про Наглядову Раду Товариства, -   у зв'язку  з закінченням терміну дії повноважень членів Правління Товариства 

- прийняла рішення  про   обрання  Хромової Ольги Iванiвни   на посаду  члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО" строком на 3 роки. Дане рішення затверджене 

Протоколом чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЗІНКО"  №  70  від 03.04.2020р. 

 Вважати повноваження Хромової О.І.  на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинність з моменту підписання зазначеного протоколу. 

Хромова О.І. часткою в статутному капіталі емітента не володіє 

Хромова О. I. -  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймала посаду  заступника Голови Правління ПрАТ "СК 

"АЗІНКО" . 

 

03.04.2020 обрано Член Правління Бараніченко  Наталія Яківна - 0 

Зміст інформації: 

03.04.2020р.  Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АЗІНКО" (надалі ПрАТ "СК "АЗІНКО") , керуючись пунктами 11.3.2.2.8. та 

11.4.1.5. Статуту Товариства і пункту 3.2.8. Положення про Наглядову Раду Товариства, -   у зв'язку  з закінченням терміну дії повноважень членів Правління Товариства 

- прийняла рішення  про   обрання  Баранiченко Наталiї Якiвни  на посаду  члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО" строком на 3 роки. Дане рішення затверджене 



Протоколом чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЗІНКО"  №  70  від 03.04.2020р. 

 Вважати повноваження Бараніченко Н.Я.   на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинність з моменту підписання зазначеного протоколу. 

Бараніченко Н.Я. часткою в статутному капіталі емітента не володіє 

Бараніченко Н.Я. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймала посаду  заступника Голови Правління ПрАТ 

"СК "АЗІНКО" . 

 

03.04.2020 обрано Член Правління Тюлькіна Любов Володимирівна - 0 

Зміст інформації: 

03.04.2020р.  Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АЗІНКО" (надалі ПрАТ "СК "АЗІНКО") , керуючись пунктами 11.3.2.2.8. та 

11.4.1.5. Статуту Товариства і пункту 3.2.8. Положення про Наглядову Раду Товариства, -   у зв'язку  з закінченням терміну дії повноважень членів Правління Товариства 

- прийняла рішення  про   обрання  Тюлькiної Любові Володимирiвни   на посаду  члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО" строком на 3 роки. Дане рішення затверджене 

Протоколом чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЗІНКО"  № 70 від 03.04.2020р   Вважати повноваження Тюлькiної Л.В.  на посаді члена Правління 

Товариства такими, що набули чинність з моменту підписання зазначеного протоколу. 

Тюлькiна Л.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє 

Тюлькiна Л.В  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймала посади: головного бухгалтера ПрАТ "СК 

"АЗІНКО", члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО"; головного бухгалтера ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс". 

 

03.04.2020 обрано Член Правління Чигарьов Дмитро Валерійович - 0 

Зміст інформації: 

03.04.2020р.  Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АЗІНКО" (надалі ПрАТ "СК "АЗІНКО") , керуючись пунктами 11.3.2.2.8. та 

11.4.1.5. Статуту Товариства і пункту 3.2.8. Положення про Наглядову Раду Товариства, -   у зв'язку  з закінченням терміну дії повноважень членів Правління Товариства 

- прийняла рішення  про   обрання  Чигарьова Дмитра Валерійовича  на посаду  члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО" строком на 3 роки. Дане рішення затверджене 

Протоколом чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЗІНКО"  № 70 від 03.04.2020р   Вважати повноваження Чигарьова Д.В.  на посаді члена Правління 

Товариства такими, що набули чинність з моменту підписання зазначеного протоколу. 

Чигарьов Д.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Чигарьов Д.В.  - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.; протягом останніх п'яти років обіймав посади : начальника відділу страхування суден та 

відповідальності судновласників ПрАТ "СК "АЗІНКО", члена Правління ПрАТ "СК "АЗІНКО". 
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