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28.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19 

(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) (далі - Положення). 

 

Голова Правл?ння    М.М.Бойчин 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акц?онерне товариство "Європейське туристичне 

страхування" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34692526 

4. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, Спаська, 5, оф.15 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0442997887, 0442997079 

6. Адреса електронної пошти: info@eurotravelins.com.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 (у разі здійснення оприлюднення):  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://eurotravelins.com.ua/ua/pro-kom

paniju/rozkrittja-informaciji/ 28.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Товариством не була надана наступна iнформацiя  (в дужках зазначається з викладенням 

причин такого ненадання): 

 

1.Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента ( iнформацiя не подається на 

пiдставi ч.3 глави 3 роздiлу II Положення 32826) 

 

2. iнформацiя про облiгацiї емiтента-(iнформацiя не подається в звязку з вiдсутнiю таких 

цiнних паперiв) 

 

3. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом-(iнформацiя не подається в звязку з 

вiдсутнiю таких цiнних паперiв) 

 

4. iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента-(iнформацiя не подається в звязку з вiдсутнiю 

таких цiнних паперiв) 

 

5. iнформацiя про корпоративного секретаря - (iнформацiя не подається у звязку з її 

вiдсутнiстю такої посади в Товариствi) 

 

7. iнформацiя про вчинення значних правочинiв (нформацiя не подається, оскiльки значнi 

правочини не укладалися) 

 

8.iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть (iнформацiя не подається, оскiльки такi правочини 

не укладалися) 

 

9. iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi  

(iнформацiя не подається в звязку з вiдстунiстю таких обмежень) 

 

10.iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв-(iнформацiя не подається в 

звязку з вiдсутнiю таких цiнних паперiв) 

 

11.iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - (iнформацiя не подається в звязку з її 

вiдсутнiю) 

 

12. iнофрмацiя про замiну управителя - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 



 

13.iнформацiя про керуючого iпотекою- (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

14. iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - (iнформацiя не 

подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

15. iнофрмацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

16. iнформацiя про iпотечне покриття - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

17. iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв 

- (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

18. промiжна фiнансова звiтнiсть  поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечння 

випуску боргових цiнних паперiв - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

19. звiт про стан обєкта нерухомостi - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

20. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку (iнформацiя не подається в звязку з тим, що фiнансова звiтнiсть 

складається за мiжнародними стандартами) 

 

21.Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi ( iнформацiя не подається на пiдставi ч.3 глави 3 роздiлу II Положення 32826) 

 

22. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (iнформацiя 

не подається на пiдставi ч.3 глави 3 роздiлу II Положення 32826) 

 

23.Твердження щодо промiжної iнформацiї (iнформацiя не подається на пiдставi ч.3 глави 3 

роздiлу II Положення 32826) 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акц?онерне товариство "Європейське туристичне страхування" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.10.2006 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 9473000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 32 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння Товариства є:Загальнi Збори акцiонерiв Наглядова Рада 

ПравлiнняРевiзорГоловний бухгалтер 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Акцiонерне товариство "Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ", Вiдень 

Аугассе 5-7, 1090, Вiдень, Республiка 

Австрiя 
iнформацiя вiдсутня 

Акцiонерне товариство "Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ", Мюнхен 

Фогельвайдерштрассе, 5, 81677, Мюнхен, 

Нiмеччина 
iнформацiя вiдсутня 

Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Українська страхова компанiя 

"Гарант-АВТО" 

Новопечерський провулок, 19/3, 01042, 

м. Київ, Україна 
16467237 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 

2) IBAN 

 UA663510050000026504567860200 

3) поточний рахунок 

 UA663510050000026504567860200 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК",, МФО 351005 

5) IBAN 

 UA663510050000026504567860200 

6) поточний рахунок 



 UA663510050000026504567860200 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ569332 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ. 

АГ569333 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування майна [крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту, вантажiв та 

багажу (вантажобагажу)]. 

АГ569334 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я). 

АГ569335 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування медичних витрат. АГ569336 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв. 

АГ569337 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами майна 

[крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiз 

АГ569338 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування фiнансових 

ризикiв. 

АГ569339 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Марков Георгi Iванов 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Євроiнс Iншуринс Груп" АД, 175394058, Заступник Голови Правлiння (виконавчого 

директора)  

7. Опис 

 08.10.2018 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року рiшенням Загальних зборiв вiд 23.04.2020 року переобрано на цю ж посаду 

строком на три роки 

 

Рiшенням Наглядової Ради №2110 вiд 29.10.2021 року повноваження Маркова Гергi Iванова, як 

Голови Наглядової Ради припинено, в звязку з обранням на посаду Голови Нагдялової Ради 

Нiколова Янко Георгiєва (Nikolov Yanko Georgiev), паспорт серiя 386181693 вiд 04.07.2019  

 

Вiдповiдно до листа акцiонера Євроiнс Iншуринс Груп АД, отриманого 01.11.2021р. (вх.№ 

3244), даний акцiонер, вiдповiдно до вимог ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" направив лист 

Товариству про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Маркова Георгi Iванова 

на Козлева Нiколая Венямiнова. 

 

Марков Георгi Iванов акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2011 по  2015 рiк працював на посадi Головного фiнансовго офiцера компанiї 

"Euroinc Romania Asigurare - Reasigurare S.А., в перiод з 2012 по 2016 рiк займав посаду 

Головного фiнансовго офiцера крмпанiї Євроiнс Iншуренс Груп АД (Болгарiя),  з 2016 року по 

2018 рiк обiймав посаду  директора вiддiлу податкiв, права та облiку компанiї 

PricewaterhoseCoopers, з лютого 2018 року по  жовтень 2021 обiймав посаду Заступника Голови 

Правлiння АТ "Євроiнс Iншуранс Груп" (основне мiсце роботи) 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi, не має.  

 

Був представником вiд акцiонера АТ "Євроiнс Iншуранс Груп" 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiколов Янко Георгiев 



3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Страхова компанiя "Євроiнс Ураїна", 22868348, Голова Правлiння ПрАТ 

"Страхова компанiя "Євроiнс Україна" 

7. Опис 

 08.10.2018 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року рiшенням Загальних зборiв вiд 23.04.2020 року переобрано на цю посаду 

строком на три роки 

 

Рiшенням Наглядової Ради №2110 вiд 29.10.2021 року Нiколов Янко Георгiєв (Nikolov Yanko 

Georgiev), паспорт серiя 386181693 вiд 04.07.2019 обраний на посаду Голови Наглядовї Ради з 

01.11.2021 року. 

 

Нiколов Янко Георгiєв з  жовтня 2018 р володiє простими iменними акцiями Товариства в 

кiлькостi 1 штуки, номiнальною вартiстю 1,00 грн., що становить 0,00001% Статутного капiталу.  

 

В перiод з 2008 року по 2018 рiк обiймав рiзнi посади в Компанiї "Євроiнс Iншуранс Груп АД" 

(Болгарiя) та Єврохолд (Болгарiя),  також в перiод з 2016 по 2019 рiк обiймав посаду 

Заступника Голови Правлiння в ПАТ "Страхова компанiя "Євроiнс Україна",  Голови 

Нанлядової Ради цього Товариства, а з 2020 року обiймає посаду Голови Правлiння цього ж 

Товариства. (ЄДРПОУ 22868348, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 

102) (основне мiсце роботи) 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської,службової дiяльностi, не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бетова Румяна Гешева 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Euroins Plc, Софiя (Болгарiя), iнформацiя вiдсутня, Виконавчий директор 

7. Опис 

 Обрано на посаду Члена Наглядової Ради 25.05.2018 року,  

 



08.10.2018 року переобрано на цю ж посаду строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року переобрано на цю посаду строком на три роки 

 

Бетова Румяна Гешева акцiями Товариства  не володiє  

 

В перiод з 2015 по 2020  рiк обiймає посаду Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софiя 

(Болгарiя) (основне мiсце рботи) 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської,службової дiяльностi, не має 

 

Є представником вiд акцiонера АТ "Євроiнс Iншуранс Груп" 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Козлев Нiколай Венямiнов 

3. Рік народження 

 1989 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 11 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Євроiнс Iншуринс Груп" АД, 175394058, Груповий актуарiй в "Євроiнс Iншуринс 

Груп"АД 

 

 

7. Опис 

 Вiдповiдно до листа акцiонера Євроiнс Iншуринс Груп АД, отриманого 01.11.2021р. 

(вх№ 3244), даний акцiонер, вiдповiдно до вимог ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" 

направив лист Товариству про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Маркова 

Георгi Iванова на Козлева Нiколая Венямiнова .  

 

Козлев Нiколай Венямiнов призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 

01.11.2021р. до 30.04.2023р,  

 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав 

 

Акцiями емiтента не володiє,  

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має,  

 

Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на наступних посадах: 15.07.2013-01.04.2019 Страхова 

компанiя: DALLBOGG LIFE AND HEALTH INC - старший актуарiй; 01.04.2019р. по теперiшнiй 



час  Євроiнс Iншуринс Груп АД - груповий актуарiй. 

 

Є представником акцiонера "Євроiнс Iншуринс Груп" АД 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бойчин Мирослав Михайлович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Предстваництво фiрми "Еуропейше Райзеферзiхерунг АГ" (Австрiя), iнформацiя 

вiдсутня, Директор предствництва 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 27.03.2020 року  Бойчин М.М. з 16.04.2020 

року переобраний на займану посаду строком на  5 рокiв  

 

Бойчин М.М. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2021 рiк включно обiймав посаду Голови Правлiння ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування" 

 

з 2020 року також обiймавє посаду члена Наглядової Ради а з 2021 року Голови Наглядової Ради 

в ПрАТ "СК "Євроiнс Україна", ЄДРПОУ 22868348, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. 

Велика Василькiвська, 102 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської,службової дiяльностi, не має 

 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння-Комерцiйний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiколаєв Андрiй Михайлович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Київська агенцiя Центрального апарату ЗАТ "Європейський страховий альянс", 



19411125, Директор 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 27.03.2020 року  Нiколаєв А.М. з 16.04.2020 

року переобраний на займану посаду строком на  5 рокiв  

 

Нiколаєв А.М. акцiями Товариства не володiє. 

 

В перiод з 2015 по 2021 рiк включно обiймав посаду Члена Правлiння  - Комерцiйного 

директора ПрАТ "Європейське туристичне страхування" 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi, не має.  

 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав 

 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння-Фiнансовий директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Новiков Антон Вадимович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Регiольне брокерського вiддiлу по Схiднiй Європi в Аон, Нiдерланди, iнформацiя 

вiдсутня, Керiвник регiонального вiддiлення 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 11.09.2020 року  Новiкова А.В. обрано на 

посаду Члена Правлiння -Фiнансового директора строком з 14.09.2020 року по 13.09.2021 рiк 

 

Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 10.09.2021 року Новiкова А.В. переобрано на посалу 

Члена Правлiння-Фiнансвоого директора строком з 14.09.2021 року по 31.12.2021 року 

 

Згiдно рiшення Наглядової Ради №2112 вiд 23.12.2021 року з 31 грудня 2021 року , в зв'язку з 

закiнченням термiну дiї повноважень та закiнченням строкового трудового договору, Новiкова 

А.В. звiльнено з посади Члена Правлiння-Фiнансового директора Товариства 

 

Новiков А.В. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2014 по 2017 рiк обiймав посаду регiонального бiзнес-аналiтика для Схiдної Європи в 

Аон, Нiдерланди, а  з 2017 по 2020 рiк керiвника  Регiонального брокерського вiддiлу для 

Схiдної Європи, Аон, Нiдерланди 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської,службової дiяльностi, не має.  



 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав 

 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння -Фiнансовий директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Циголко Олександр Вiталiйович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Делойт i Туш", iнформацiя вiдстуня, Провiдний консультатнт з ефективностi 

пiдприємництва вiддiлу управлiння ризиками  

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової Ради №2112 вiд 23.12.2021 року  на посаду Члена 

Правлiння-Фiнансового директора обрано Циголко Олександра Вiталiйовича строком на 1 

(один) рiк з 17 сiчня 2022 року по 16 сiчня 2023 року (включно). 

 

Вiдомостi про посадову особу яка обирається: 

 

Циголко Олександр Вiталiйович, дозвiл на розкриття паспортних даних не давав. Розмiр пакета 

акцiй -акцiями емiтента не володiє.  

 

Останнi пять рокiв , а саме з 2015-2020   обiймав посаду провiдного консультатнта з 

ефективностi пiдприємництва вiддiлу управлiння ризиками ТОВ "Делойт i Туш".  

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Братосiн Рамона 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Євроiнс Румунiя Asigurare-Reasigurare SA, iнформацiя вiдстуня, Фiнансовий директор 

 



Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

 

 

7. Опис 

 Братосiн Рамона акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2021  рiк обiймала посади Голови вiддiлу внутрiшнього аудиту та 

Фiнансового директора у Компанiї "Євроiнс Румунiя Asigurare-Reasigurare SA", Бухарест.  

(основне мiсце роботи) 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi, не має. 

 

Обрана на посаду згiдно рiшення Загальних збоiв акцiонерiв №1803 вiд 08.10.2018 року строком 

на  5 рокiв 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Булгакова Iрина Миколаївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Фiнансовий холдинг "Укрексiмстрах", 31104824, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Булгакова I.М. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2021 рiк включно обiймала посаду Головного бухгалатера ПрАТ 

"Європейське туристичне страхування" 

 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi, не має.  

 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала 

 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.10.2008 412/1/08 Державна комiсiя  з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000047757 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 9473000 9473000 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Євроiнс Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22868348 

4. Місцезнаходження 

 вул. Велика Василькiвська, буд.102, м. Київ, 03150 

5. Опис 

 29.03.2020 року мiж Приватним акцiонерним товариством "Європейське туристичне 

страхування" (Україна) та  Акцiонерним товариством "Євроiнс Iншуранс Груп" (Болгарiя) було 

укладено договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ13/19 за яким Акцiонерне товариство 

"Євроiнс Iншуранс Груп" передало у власнiсть Приватного акцiонерного товариства 

"Європейське туристичне страхування" iменнi простi акцiї у бездокументарнiй формi 

Приватного акцiонерного товарситва "Страхова компанiя "Євроiнс Україна" у кiлькостi 417 758 

600 штук, номiнальною вартiстю 0,01 грн, що становить 5,747634% всього пакету  акцiй, 

загальною вартiстю 12 532 758 грн. 

 

27.09.2021 року Товариством було направлено до Приватного акцiонерного товарситва 

"Страхова компанiя "Євроiнс Україна" заяву про намiр реалiзувати своє переважне право на 

придбання простих iменних акцiй додаткової емiсiї у кiлькостi  30 000 000 штук, загальною 

вартстiю  3 000 000 гривень, однак станом на 31.12.2021 року  реєстрацiйнi дiї не завершенi 

 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Ситуацiя, яка виникла на початку 2020 року в свiтi через пандемiю мала, та продовжує мати 

значний вплив на дiяльнiсть ПрАТ "Європейське туристичне страхування", як компанiї, 

основний вид дiяльностi якої є страхування подорожуючих (90% доходу).  

 

 

 

У звiтному перiодi  менеджмент компанiї продовжив вживати антикризових заходiв та 

реалiзову-вати стратегiю експансiї на ринку. 

 

 

 

ПрАТ "ЄТС" у своїй дiяльностi дотримується Принципiв корпоративного управлiння, 

затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 

року N 955 

 

 

 

Також в Товариствi iснує система управлiння ризиками, яка  поширюється на всi види 

дiяльностi Товариства. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну 

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер, яка включає 

 

 

 

Серед важливих подiй звiтного перiоду: 

 

 

 

- Товариство не тiльки зберегло, а й роширело команду, шляхом створення окремого Вiддiлу по 

роботi з клiєжнтами 

 

- збiльшило фонд оплати працi 

 

- залученi новi партнерiа 

 

- влосконалується програмне забезпечення з онлайн продажу страхових продуктiв Товарпиства 

 

- Товарсиво у звiтному кварталi збiльшило збiр страхових премiй в порiвняннi з тим самим 

перiодом 2020 року.  

 

- опублiковано структуру власностi Товариства (подано до НБУ). 

 

 тощо 

 

 

 

Таким чином, компанiя продовжує робити усе можливе для того, щоб посiдати лiдируючi 

позицiї в сферi страхування подорожуючих в Українi. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


