
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 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Каплун Юрій 

Маркович 

        -- 0,0 

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Бескрестнов 

Сергій 

Олександрович 

         -- 0,0 

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Брагінський Ігор 

Володимирович 

         -- 0,0 

09.06.2021 Обрано Голова 

Наглядової 

ради 

Вовченко Олена 

Володимирівна 

         -- 9,234818  

09.06.2021 Обрано Член 

Наглядової 

ради 

Барковський Юрій 

Вікторович 

         -- 9,234818  

09.06.2021 Обрано Член 

Наглядової 

ради 

Гаранюк Михайло 

Романович 

         -- 9,234818  

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Голова 

Ревізійної 

комісії  

Царичков Сергій 

Володимирович 

         -- 0,0 

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної 

комісії 

Лебедєв Євген 

Валер’янович 

          -- 0,0 

09.06.2021 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної 

комісії 

Панкратов Юрій 

Володимирович 

          -- 0,0 

09.06.2021 Обрано Голова 

Ревізійної 

комісії  

Куцюк Олена 

Петрівна 

          --  0,0 

09.06.2021 Обрано Член Ревізійної 

комісії 

Трухан Олена 

Василівна 

          -- 9,234799  

09.06.2021 Обрано Член Ревізійної 

комісії 

Чужик Сергій 

Андрійович 

          -- 9,234799  

      

Зміст інформації: 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" від 09.06.2021 року з 09.06.2021 

року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:  

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Каплун Юрій Маркович (згоди на 

розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 



становить 6 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бескрестнова Сергія 

Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді, становить 6 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Брагінський Ігор Володимирович 

(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 6 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Вовченко Олену Володимирівну (згоди на 

розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу – без обмеження 

строку повноважень. Є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 9,234818 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймала посаду: Генеральний директор ТОВ «Європейський альянс». 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Барковського Юрія Вікторовича (згоди на 

розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – без обмеження строку 

повноважень. Є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 9,234818 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймав посаду: самозайнята особа-підприємець. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Гаранюк Михайла Романовича (згоди на 

розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – без обмеження строку 

повноважень. Є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 9,234818 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймав посаду самозайнята особа 

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Царичкова Сергія 

Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді, становить 6 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Панкратова Юрія 

Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Лебедєва Євгена Валер’яновича 

(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді, становить 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Куцюк Олену Петрівну (згоди на 

розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу – без обмеження 

строку повноважень. Не є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймала посаду: Головний бухгалтер ТОВ «Європейський альянс». 



Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Чужик Сергій Андрійович (згоди на 

розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – без обмеження строку 

повноважень. Є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 9,234799 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймав посаду: ТОВ «Спекл». 

Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Трухан Олену Василівну (згоди на 

розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – без обмеження строку 

повноважень. Є акціонером, частка в статутному капіталі емітента складає 9,234799 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) 

років обіймав посаду: Комерційний директор ТОВ «Спекл». 

 
 


