
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Голова правлiння       Овчинников Денис Олексiйович 

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

  М.П. 
 

14.03.2016 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БУСIН" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03110, м. Київ, Iвана Клименка, 23 

4. Код за ЄДРПОУ 

19492371 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 249-65-04 (044) 245-62-17 

6. Електронна поштова адреса 

busin@busin.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://www.busin.com.ua/uk/ в мережі Інтернет 
 

(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 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 

Непочатова Лариса 
Михайлiвна 

д/н д/н 
д/н 

49.982 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження Голови Наглядової ради Непочатової Лариси Михайлiвни припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. 
Непочатова Л.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непочатова Л.М. володiє 49,982% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 24570475,32 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Непочатова Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Непочатова Л.М. перебувала на посадi Голови Наглядової 
ради Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Овчiннiков Олексiй 
Iванович 

д/н д/н 
д/н 

49.973 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження члена Наглядової ради Овчiннiкова Олексiя Iвановича припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. 
Овчiннiков О.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Овчiннiков О.I. володiє 49.973% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 24566042.98 грн. 



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 

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Овчiннiков О.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Овчiннiков О.I. перебував на посадi члена Наглядової ради 
Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 

член 
Наглядової 

ради 
Хачбабян Нiна Гургенiвна

д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження члена Наглядової ради Хачбабян Нiни Гургенiвни припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. 
Хачбабян Н.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Хачбабян Н.Г. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Хачбабян Н.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Хачбабян Н.Г. перебувала на посадi члена Наглядової ради 
Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 
Голова 

Правлiння 
Овчинников Денис 

Олексiйович 
д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження Голови Правлiння Овчинникова Дениса Олексiйовича припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та 
необхiднiстю в обраннi нового складу Правлiння. 
Овчинников Д.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Овчинников Д.О. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 



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 

вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Овчинников Д.О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Овчинников Д.О. перебував на посадi Голови Правлiння 
Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 
Голови 

Правлiння - 
виконавчий 
директор 

Морозова Iрина Львiвна 
д/н д/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження Заступника Голови Правлiння - виконавчого директора Морозової Iрини Львiвни припинено у зв'язку зi спливом 
строку повноважень та необхiднiстю в обраннi нового складу Правлiння. 
Морозова I.Л. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Морозова I.Л. не володiє акцiями Товариства. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Морозова I.Л. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Морозова I.Л. перебувала на посадi Заступника Голови 
Правлiння - виконавчого директора Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 

Член 
Правлiння - 
Головний 
бухгалтер 

Єфименко Сергiй 
Анатолiйович 

д/н д/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: 



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 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження члена Правлiння - Головного бухгалтера Єфименка С.А. припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та 
необхiднiстю в обраннi нового складу Правлiння. 
Єфименко С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Єфименко С.А. не володiє акцiями Товариства. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Єфименко С.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Єфименко С.А. перебував на посадi члена Правлiння - 
Головного бухгалтера Товариства протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 
припинено 

повноваження 
Ревiзор 

Непочатов Євген 
Олександрович 

д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) повноваження Ревiзора Непочатова Євгена Олександровича припинено у зв'язку зi спливом строку повноважень та необхiднiстю в 
обраннi нового Ревiзора. 
Непочатов Є.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непочатов Є.О. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень Ревiзора та необхiднiстю в обраннi нового 
Ревiзора. 
Непочатов Є.О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Непочатов Є.О. перебував на посадi Ревiзора Товариства 
протягом останнiх 5 рокiв. 

14.03.2016 обрано 
Голова 

Наглядової 
ради 

Непочатова Лариса 
Михайлiвна 

д/н д/н 
д/н 

49.982 

Зміст інформації: 



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 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Непочатову Ларису Михайлiвну обрано на посаду Голови Наглядової ради на строк 3 роки. 
Непочатова Л.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непочатова Л.М. володiє 49,982% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 24570475,32 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Непочатова Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Непочатова Л.М. перебувала на 
посадi Голови Наглядової ради Товариства. 

14.03.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Овчiннiков Олексiй 
Iванович 

д/н д/н 
д/н 

49.973 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Овчiннiкова Олексiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради на строк 3 роки. 
Овчiннiков О.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Овчiннiков О.I. володiє 49.973% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 24566042.98 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Овчiннiков О.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Овчiннiков О.I. перебував на посадi 
члена Наглядової ради Товариства. 

14.03.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Хачбабян Нiна Гургенiвна
д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 



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 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Хачбабян Нiну Гургенiвну обрано на посаду члена Наглядової ради на строк 3 роки. 
Хачбабян Н.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Хачбабян Н.Г. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень членiв Наглядової ради та необхiднiстю в 
обраннi нового складу Наглядової ради. 
Хачбабян Н.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Хачбабян Н.Г. перебувала на посадi 
члена Наглядової ради Товариства. 

14.03.2016 обрано 
Голова 

Правлiння 
Овчинников Денис 

Олексiйович 
д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Овчинникова Дениса Олексiйовича обрано на посаду Голови Правлiння на строк 3 роки. 
Овчинников Д.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Овчинников Д.О. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi спливом строку повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Овчинников Д.О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Овчинников Д.О. перебував на 
посадi Голови Правлiння Товариства. 

14.03.2016 обрано 

Заступник 
Голови 

Правлiння - 
виконавчий 
директор 

Морозова Iрина Львiвна 
д/н д/н 
д/н 

0 



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: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Морозову Iрину Львiвну обрано на посаду Заступника Голови Правлiння - виконавчого директора на строк 3 роки. 
Морозова I.Л. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Морозова I.Л. не володiє акцiями Товариства. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Морозова I.Л. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Морозова I.Л. перебувала на посадi 
Заступника Голови Правлiння - виконавчого директора Товариства. 

14.03.2016 обрано 

Член 
Правлiння - 
Головний 
бухгалтер 

Єфименко Сергiй 
Анатолiйович 

д/н д/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 
Товариство) Єфименка Сергiя Анатолiйовича обрано на посаду члена Правлiння - Головного бухгалтера на строк 3 роки. 
Єфименко С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Єфименко С.А. не володiє акцiями Товариства. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень членiв Правлiння та необхiднiстю в обраннi 
нового складу Правлiння. 
Єфименко С.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Єфименко С.А. перебував на посадi 
Члена Правлiння - Головного бухгалтера Товариства. 

14.03.2016 обрано Ревiзор 
Непочатов Євген 
Олександрович 

д/н д/н 
д/н 

0.009 

Зміст інформації: 

14.03.2016 рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БУСIН" (далi - 



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 

Товариство) Непочатова Євгена Олександровича обрано на посаду Ревiзора на строк 3 роки. 
Непочатов Є.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непочатова Є.О. володiє 0.009% акцiй Товариства загальною номiнальною 
вартiстю 4432,34 грн. 
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обумовленi припиненням повноважень Ревiзора та необхiднiстю в обраннi нового 
складу Ревiзора. 
Непочатов Є.О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв Непочатов Є.О. перебував на посадi 
члена Ревiзора Товариства. 

 


