
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

16.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 

4. Код за ЄДРПОУ 

35529829 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)246-67-22 (044)246-67-22 

6. Електронна поштова адреса 

okara@bbs.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://bbs-life.com.ua в мережі Інтернет 16.04.2018 

 
(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 фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.04.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Горельцев Андрiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про припинення повноважень Горельцева 

Андрiя Володимировича, Голови Наглядової ради, який перебував на посадi з 27.04.2015 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних 

даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. 

16.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Окара Iван Валерiйович 
 

0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про припинення повноважень Окари Iвана 

Валерiйовича, Члена Наглядової ради, який перебував на посадi з 27.04.2015 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не 

надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. 

16.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Кузьменко Iрина Олегiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про припинення повноважень Кузьменко Iрини 

Олегiвни, Члена Наглядової ради, яка перебувала на посадi з 27.04.2015 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не 

надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. 

16.04.2018 призначено 

Голова 

Наглядової 

ради 

Горельцев Андрiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про обрання Горельцева Андрiя 

Володимировича, Головою Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймав Горельцев А.В. протягом останнiх 5 (п'яти) 

рокiв: Голова Наглядової ради Товариства, Перший Заступник Голови Правлiння СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови 

Правлiння з операцiйної дiяльностi СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". Горельцев А.В. є представником акцiонера СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому належить 99,98 % акцiй Товариства. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

16.04.2018 призначено 

Член 

Наглядової 

ради 

Окара Iван Валерiйович 
 

0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про обрання Окари Iвана Валерiйовича, 

Членом Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймав Окара I.В. протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: Член Наглядової ради 

Товариства, Заступник Голови Правлiння з правових питань СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", Директор юридичного департаменту 

СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". Окара I.В. є представником акцiонера СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому належить 

99,98 % акцiй Товариства. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

16.04.2018 призначено 

Член 

Наглядової 

ради 

Кузьменко Iрина Олегiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Протоколу № 16/04 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi - Товариство) вiд 16.04.2018 р., Загальнi збори прийняли рiшення про обрання Кузьменко Iрини Олегiвни, 

Членом Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймала Кузьменко I.О. протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: Член Наглядової 

ради Товариства, Виконавчий директор СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". Кузьменко I.О. є представником акцiонера СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», якому належить 99,98 % акцiй Товариства. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

 


