
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

  

 26.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   
№ 2  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Т.в.о. Президента       Карагаєв Павло Анатолiйвич 

 (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне підприємство  

3. Місцезнаходження 
обл., м. Київ, Обсерваторна 17 лiт. А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
21626809 

5. Міжміський код та телефон, факс 
0442721765 0442721765 

6. Адреса електронної пошти 
mzv@omega.ua 

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку. 

 
 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового 
ринку https://omega.ua   26.04.2019 

 (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 або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.04.2019 звільнено 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Ландига Свiтлана 
Олексiївна   

Зміст інформації: 
Рiшення про звiльнення члена Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна 

страхова компанiя «ОМЕГА» 26.04.2019р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 26.04.2019 року).  
Ландигу Свiтлану Олексiївну (паспорт серiя СМ 119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 29.06.1999р.) звiльнено 
з посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 звільнено 
чден 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Дощинська Тетяна 
Iванiвна   

Зміст інформації: 
Рiшення про звiльнення члена Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна 

страхова компанiя «ОМЕГА» 26.04.2019р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 26.04.2019 року).  
Дощинську Тетяну Iванiвну (паспорт серiя СН 072638 вид. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.11.1995р. ) звiльнено з посади 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,00 грн. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 звільнено 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї  

Примушко Вiктор 
Євгенович   

Зміст інформації: 
Рiшення про звiльнення члена Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна 

страхова компанiя «ОМЕГА» 26.04.2019р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 26.04.2019 року).  
Примушко Вiктора Євгеновича ((паспорт серiя СН 105037 вид. Московським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 05.03.1996р.) звiльнено з посади 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Ландига Свiтлана 
Олексiївна   

Зміст інформації: 
Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА» вiд 

26.04.2019 р. про що складений Протокол № 1, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Ландигу Свiтлану Олексiївну, паспорт серiя СМ 
119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 29.06.1999р., термiном на 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Ландига 
Свiтлана Олексiївна, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - з 2014 р. по 2019 р i по теперiшнiй час – начальник управлiння планування та 
економiчного аналiзу . 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення Загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
персональному складi посадових осiб. 

26.04.2019 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Дощинська Тетяна 
Iванiвна   

Зміст інформації: 
Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА» вiд 

26.04.2019 р. про що складений Протокол № 1, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Дощинську Тетяну Iванiвну, паспорт серiя СН 072638 
виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.11.1995р., термiном на 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Дощинська Тетяна Iванiвна не є 
акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - з 2014 р. по 2016 р. начальник вiддiлу медичного страхування;  
з 30.05.2016 i по теперiшнiй час – заступник директора з фiнансiв з операцiйної дiяльностi. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення Загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб. 

26.04.2019 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Пижова Оксана Сергiївна   

Зміст інформації: 
Згiдно з рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА» вiд 

26.04.2019 р. про що складений Протокол № 1, обрано на посаду члена Ревiзiйної Пижова Оксана Сергiївна, паспорт серiя ТТ 246889 виданий 
Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києвi 09.09.2014р., термiном на 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Пижова Оксана Сергiївна, не є 
акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - з 24.03.2011р. по 02.06.2016р. –начальник управлiння бухгалтерського облiку;  
з 03.06.2016р. по 17.09.2018р. – головний бухгалтер фiнансової дирекцiї,  
з 17.09.2018р. i по теперiшнiй час – заступник головного бухгалтера Управлiння бухгалтерського облiку. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення Загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб. 
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