
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

голова правлiння 
   

Базилевська Н.В. 

(посада) 
 

(підпис) 
 

(прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

04.10.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

25399836 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 490 59 10 (044) 490 59 11 

6. Електронна поштова адреса 

anastasiya.polyn@grawe.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
03.10.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку", номер 190 
04.10.2018 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці в мережі Інтернет 
http://www.grawe.ua/newsroom2/  04.10.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

 

  

http://www.grawe.ua/ua/novyny_life_ua_2040.htm


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

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 

03.10.2018 призначено 
Голова 

Правління 

Базилевська 

Наталія 

Володимирівна 

СО399048, виданий 

19.05.2000 р. 

Ленінградським РУ ГУ 

МВС України у м. Києві 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» (надалі – Товариство) 03 

жовтня 2018 р. на підставі Статуту Товариства та п. 4.4. Положення про правління 

Товариства, прийняте рішення (протокол № 106 від 03.10.2018 р.) переобрати (призначити) 

Базилевську Наталію Володимирівну (паспорт: СО399048, виданий 19.05.2000 р. 

Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві) Головою правління ПрАТ «ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя» на новий строк з 12.12.2018 р. зі строком повноважень до 

11.12.2023 р. Рішення прийняте у зв’язку із тим, що 11.12.2018 р. спливає строк повноважень 

Базилевської Н.В. в якості Голови правління Товариства. Базилевська Н.В. часткою у 

статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Посади, що обіймала Базилевська Н.В. протягом останніх п’яти років: член 

правління ПрАТ СК «Граве Україна», виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ СК 

«Граве Україна», Голова правління Товариства. 

 
 
 


