Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Нестеров
Iгор
Леонiдович

Голова
Правлiння
(посада)

(прізвище та
ініціали
керівника)

(підпис)

05.03.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Українська пожежно-страхова компанiя”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, буд. 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20602681
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4636421 (044)4171615
6. Електронна поштова адреса
info@upsk com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

05.03.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

н/д Не здiйснюється

05.03.2019

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

upsk.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.03.2019
(дата)

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

припинено
04.03.2019
повноваження

Посада

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційний
статутному
повне
код юридичної
капіталі
найменування
особи
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи

3

4

5

6

Виконуючий
обов’язки
Головного
бухгалтера

Дем’яненко
Оксана
Миколаївна

н/нд

0

Зміст інформації:
04.03.2019р. наказом Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Українська
пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство) переведено Дем’яненко Оксану
Миколаївну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з посади виконуючого
обов’язки Головного бухгалтера на iншу посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Змiни
у персональному складi обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини особа не має. Дем’яненко О.М. на посадi виконуючого
обов’язки Головного бухгалтера перебувала з 08.06.2017р.
04.03.2019

призначено

Головний
бухгалтер

Марценюк
Лариса
Вiкторiвна

н/нд

0

Зміст інформації:
04.03.2019р. наказом Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Українська
пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство) прийняти Марценюк Ларису Вiкторiвну
(згоду на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Головного бухгалтера. Особа
акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi обґрунтованi виробничою
необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2009 по 01.03.2019р.Головний бухгалтер ТДВ СК «Мегаполiс». Строк призначення- до припинення повноважень.

