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Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада*

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Шукатко Андрiй Олегович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1974

5)Освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит"

6)Стаж роботи (років)**

24

7)Найменування підприємства та

ПрАТ "Українська акцiонерно-страхова компанiя АСКА", Вiце-президент з координацiї та розвитку

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.01.2017, 1 рiк

який обрано (призначено)

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 28.12.2009 р.) було обрано Генеральним директором
ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА". Рiшенням Наглядової ради вiд 24.12.2013р. (протокол
засiдання Наглядової ради № 43) переобрано на посаду Генерального директора Товариства з 01.01.2014 року
строком на 3 роки, до 31.12.2016 р. рiшенням Наглядової ради вiд 30.12.2016 р. (проткол засiдання Наглядової
ради № 111) переобрано на посаду Генерального директора з 01.01.2017 року строком на 1 рiк до 31.12.2017
року. Генеральний директор одноособово є виконавчим органом товариства i здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням, а саме: призначення
головного бухгалтера за погодженням з Наглядовою радою, прийняття рiшень щодо органiзацiї бухгалтерського
та податкового облiку, дiловодства в товариствi, органiзацiя розробки та надання на затвердження Наглядовiй
радi положень про структурнi пiдроздiли, штатного розкладу, планiв (бюджетiв) Товариства, визначення складу
та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, звiт перед
наглядовою Радою, надсилання Наглядовiй Радi вимог про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
та Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми актами Товариства,

9)Опис

прийняття рiшення про призначення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, прийом та
звiльнення працiвникiв, заохочення та накладання стягнення на працiвникiв, пiдписання банкiвських фiнансових
та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю, прийняття рiшень про вчинення правочинiв, крiм
значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, прийняття рiшення щодо виконання
Товариством своїх обов'язкiв перед клiєнтами i третiми особами, прийняття рiшень щодо ефективного
використання активiв Товариства. Загальний стаж роботи складає 24 роки. З 02.09.1992 р. по 10.10.1994р.
начальник вiддiлу ПрАТ "УАСК АСКА", з 11.01.1998р. по 30.10.2000р. начальник вiддiлу методики та органiзацiї
страхової справи ПрАТ "УАСК АСКА", з 01.11.2000 по 31.12.2006р. начальник управлiння з розвитку та
органiзацiї страхової справи ПрАТ "УАС АСКА", з 01.01.2007р. по 30.11.2009р. директор дирекцiї з
андеррайтингу

малих

ризикiв

та

контролю

за

виконанням

планiв,

нормативiв

та

фiнансовими

взаємовiдношеннями з продаючими структурами ПрАТ "УАСК АСКА", з 01.12.2009р. по 31.12.2009р. вiцепрезидент з координацiї та розвитку ПрАТ "УАСК АСКА". Винагороду за 2017 рiк отримував згiдно штатному
розпису. Виплат у натуральному виглядi не проводилось. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада*

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Козорiз Валентина Василiвна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1960
Повна вища освiта. Криворiзький економiчний iнститут Державного вищого навчального закладу «Київський

5)Освіта**

нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана», квалiфiкацiя – спецiалiст з облiку i аудиту

6)Стаж роботи (років)**

37

7)Найменування підприємства та

ПрАТ «Довiра та гарантiя», головний бухгалтер

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

16.08.2016, безстроково

який обрано (призначено)

Призначена головним бухгалтером згiдно наказу №

170306-К вiд 01.12.2006р15.08.2016. Здiйснюєє та

координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, здiйснює
контроль за ефективним використанням матерiальних,трудових i фiнансових ресурсiв,забезпечує рацiональну
9)Опис

органiзацiю облiку i звiтностi,органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв,
затрат на виробництво,платежiв до бюджету, складає фiнансовi звiти. Не обiймає посад в iнших Товариствах.
Загальний стаж роботи 36 рокiв 3 мiс. Винагорода за 2017 рiк отримана згiдно штатному розкладу. Виплат у
натуральнiй формi не отримувала. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада*

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Пастухов Андрiй Олександрович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища економiчна

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та

АТ «СКМ», менеджер

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.04.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СКМ ФIНАНС» (код ЄДРПОУ
9)Опис

33340407). Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Винагороду за 2017 рiк не отримував.
Виплат у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей за корисливi та посадовi злочине не має.

1)Посада*

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Сосiс Олександр Йосипович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1955
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть автоматика та телемеханiка, Донецька державна

5)Освіта**

академiя управлiння, спецiальнiсть фiнанси

6)Стаж роботи (років)**

38

7)Найменування підприємства та

ПрАТ "УАСК АСКА", президент

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.04.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Членом Наглядової ради обраний з 01.01.2010 року строком на 4 роки вiдповiдно до Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Прат "УАСК АСКА" (протокол № 2 вiд 28.12.2009р.), у 2013 роцi переобрано на наступний термiн.
(протокол № 1/2013 вiд 29.03.2013р). У 2016 роцi переобраний на новий термiн (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016). Загальний стаж роботи 36 рокiв. З 02.01.1980р. по 28.02.1980р. iнженер виробничої лабораторiї
Донецького виробничого технiчного вузла зв'язку, з 01.09.1980р. по 29.07.1982р. iнженер, начальник дiльницi
АСДУ - А Донецького виробничого технiчного вузла зв'язку, з 30.07.1982р. по 30.05.1985р. старший iнженер,

9)Опис

начальник вiддiлу АСДУ - А Донецького виробничого технiчного вузла зв'язку, з 31.05.1985р. по 02.10.1989р.
виконуючий обов'язки заступника начальника, заступник начальника ПТУС Донецького виробничого технiчного
вузла зв'язку, з 01.10.1991р. по 30.06.2002р. Виконуючий директор, Генеральний директор СП "Страхова
компанiя "Донецьк-АСКО", з 01.07.2002р. по 31.12.2009р. Президент ПрАТ "УАСК АСКА". Винагороду за 2016 рiк
не отримував. Виплат у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має.

1)Посада*

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Дугадко Ганна Олександрiвна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища економiчна

6)Стаж роботи (років)**

26

7)Найменування підприємства та

АТ "СКМ", менеджер з розвитку бiзнесу

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.04.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Дугадко Ганна Олександрiвна – Член Наглядової ради, що є представником акцiонера SCM FINANCE LIMITED
(Кiпр), компанiя, яка зареєстрована за законодавством Республiки Кiпр за номером 195527, i дiє на пiдставi

9)Опис

протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 22.04.2016 р. Винагороду за 2017 рiк не отримувала. Виплат
у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей за корисливi та посадовi злочине не має.

_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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