
11.04.2018 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ВУСО" 

2. Код за ЄДРПОУ: 31650052 

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, буд. 31 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445003773 

5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

vuso.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 

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 

06.04.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Шойхеденко Олександр 

Валерiйович 
 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» 

Шойхеденка Олександра Валерiйовича, який перебував на посадi з 25.04.2016 року. Шойхеденко Олександр Валерiйович (посадова особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

06.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Прохоров Сергiй 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Прохорова 

Сергiя Миколайовича, який перебував на посадi з 25.04.2016 року. Прохоров Сергiй Миколайович (посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. 

06.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Назарчук Михайло 

Iгорович 
 9.99 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Назарчука 

Михайла Iгоровича, який перебував на посадi з 25.04.2016 року. Назарчук Михайло Iгорович (посадова особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному капiталi Товариства 9,99%, розмiр пакета акцiй 5994000 грн. 00 коп. Посадова особа 

не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 



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 

10.04.2018 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Назарчук Михайло 

Iгорович 
 9.99 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Назарчука Михайла 

Iгоровича, рiшенням Наглядової ради (протокол №5 вiд 10.04.2018 року) з 10.04.2018 року Назарчука Михайла Iгоровича обрано Головою 

Наглядової ради. Назарчук Михайло Iгорович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у 

статутному капiталi Товариства 9,99%, розмiр пакета акцiй 5994000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

06.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Шуба Олексiй 

Дмитрович 
 9.99 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Шубу Олексiя 

Дмитровича. Шуба Олексiй Дмитрович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному 

капiталi Товариства 9,99%, розмiр пакета акцiй 5994000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ 

"Донконсалтаудит", фiзична особа-пiдприємець. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

06.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Лисечко Павло 

Анатолiйович 
 0.000066 



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 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Лисечка Павла 

Анатолiйовича. Лисечко Павло Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у 

статутному капiталi Товариства 0,000066%, розмiр пакета акцiй 40 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

генеральний директор ТБ "Iннекс", фахiвець департаменту бiржових операцiй ПрАТ "ФБ "Iннекс". Посадова особа не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

06.04.2018 
припинено 

повноваження 
Ревiзор 

Бондаренко Олександр 

Вiкторович 
 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 16.04.2018 року достроково припиненi повноваження Ревiзора ПрАТ «СК «ВУСО» Бондаренка Олександра 

Вiкторовича, який перебував на посадi з 23.10.2014 року. Бондаренко Олександр Вiкторович (посадова особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. 

06.04.2018 обрано Ревiзор 
Шуба Максим 

Олексiйович 
 9.34 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 

1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 17.04.2018 року строком на 3 роки обрано Ревiзора ПрАТ «СК «ВУСО" Шубу Максима Олексiйовича. Шуба 

Максим Олексiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному капiталi 



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 

Товариства 9,34%, розмiр пакета акцiй 5604000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер з поставок ТОВ 

"С.Т.О.-ЛТД", продавець продовольчих товарiв ООО "Виномания" (Росiйська Федерацiя), менеджер ПАТ КБ "Приватбанк", директор ТОВ 

"Ш та Ш". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

10.04.2018 призначено 
Голова 

правлiння 

Артюхов Андрiй 

Вiкторович 
 0.034933 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 

10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на один рiк, тобто до 11.04.2019 року включно, призначено на посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК 

«ВУСО» Артюхова Андрiя Вiкторовича, шляхом його переведення з посади Виконуючого обов’язки Голови Правлiння, яку вiн обiймав з 

03.02.2018 року. Артюхов Андрiй Вiкторович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у 

статутному капiталi Товариства 0,034933%, розмiр пакета акцiй 20960 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

Заступник Голови правлiння з продажiв, Виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО". Посадова особа не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

На посаду Виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" нiкого не призначено. 

10.04.2018 призначено 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

з продажiв 

Кабанець Ольга 

Юрiївна 
 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 

10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на один рiк, тобто до 11.04.2019 року включно, призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з 

продажiв ПрАТ «СК «ВУСО» Кабанець Ольгу Юрiївну, шляхом її переведення з посади директора департаменту з регiонального розвитку, 



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 

яку вона обiймала з 01.08.2014 року. Кабанець Ольга Юрiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 

часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу по роботi з 

банками та автосалонами, Директор представництва у м.Донецьк, Директор департаменту з регiонального розвитку ПрАТ "СК "ВУСО". 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

10.04.2018 призначено 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

з 

операцiйної 

дiяльностi 

Гончарук Ярослав 

Iванович 
 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 

10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на один рiк, тобто до 11.04.2019 року включно, призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з 

операцiйної дiяльностi ПрАТ «СК «ВУСО» Гончарука Ярослава Iвановича, шляхом його переведення з посади керiвника проекту мережевих 

продажiв, яку вiн обiймав з 05.06.2014 року. Гончарук Ярослав Iванович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 

даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник департаменту 

роздрiбних продажiв Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Заступник Генерального директора ТзДВ "СК "Аскор", 

Керiвник проекту мережевих продажiв ПрАТ "СК "ВУСО". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

ІІІ. Підпис 



1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 
Голова Правлiння _________  

(підпис) 
___А.В. Артюхов__ 

(ініціали та прізвище керівника) 

  
 _____11.04.2018____  

(дата) 
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