
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 

 
29.08.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 3813 
 

 
(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)  

 
Голова Правлiння       Нестеров Iгор Леонiдович  

 
(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 “Українська пожежно-страхова компанiя” 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

04080, м. Київ обл., Київ, вулиця Кирилiвська, буд. 40 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

20602681 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)4636421 (044)4171615 

6. Адреса електронної пошти 

info@upsk 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. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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



Повідомлення розміщено на власному веб-

сайті учасника фондового ринку 

https://upsk.com.ua/main-

information/osobliva-informatsiya 
  29.08.2019 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні 

акціонерним товариством правочину 

Інформація щодо 

афілійованої особи акціонера 

або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому 

прийняте рішення  

тип 

особи 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 29.08.2019 28954 529330 5.47 3 

Михайлов 

Олександр 

Михайлович 

1 
 

Особа 

заiнтересована 

у вчиненi 

правочину не є 

афiлiйованою 

особою 

акцiонера або 

посадової 

особи органу 

акцiонерного 

товариства. 

https://upsk.com.ua 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні 

акціонерним товариством правочину 

Інформація щодо 

афілійованої особи акціонера 

або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому 

прийняте рішення  

тип 

особи 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зміст інформації: 

29.08.2019 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 28 954 тис. грн; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 529 330 тис. грн.; 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 5,47 %; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами) – рiшення прийнято Наглядовою радою; 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така 

наглядова рада правоможна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою): 

- загальна кiлькiсть голосiв - 1 

- кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 1 

- кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» - 0; 

Iстотнi умови правочину, а саме: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні 

акціонерним товариством правочину 

Інформація щодо 

афілійованої особи акціонера 

або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому 

прийняте рішення  

тип 

особи 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предмет правочину – придбання Товариством нерухомого майна Михайлова Олександра Михайловича.  

Особою, заiнтересованою у вчинення правочину є одночасно акцiонер, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства та 

посадова особа ПрАТ «УПСК» – голова Наглядової ради. 

Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину - Михайлов Олександр Михайлович.  

Особа заiнтересованi у вчиненi правочину не є афiлiйована особа акцiонера або посадової особи органу акцiонерного товариства. 

Ознака заiнтересованостi: 

- є стороною такого правочину; 

- внаслiдок такого правочину вiдчужує майно Товариству 

Iншi iстотнi умови правочину – оплата здiйснюється не пiзнiше 01 сiчня 2021 року шляхом безготiвкового перерахування на розрахунковий рахунок 

ПРОДАВЦЯ 

Вiдомостi поля "Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол загальних зборiв акцiонерiв/засiдання наглядової ради, на яких/якому 

прийняте рiшення" не заповнюються приватними акцiонерними товариствами. 

 


