Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
15.06.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1756
(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
(посада)

Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, Київська обл., Київ, Кирилiвська, 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20602681
5. Міжміський код та телефон, факс:
0-800-50-70-50, 0-800-50-70-50
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 проводить діяльність з 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 інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://upsk.com.ua/maininformation/osobliva-informatsiya

15.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Зміст інформації:
12 червня 2020 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанiя» (надалi Товариство), у зв'язку з оптимізацією структури Рівіненської філії ПрАТ "УПСК" прийнято рiшення про лiквiдацiю/припинення
вiдокремленого пiдроздiлу - Рівненське районне відділення Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія",
код за ЄДРПОУ 26259209, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 181 (протокол засiдання
Наглядової ради № 15 вiд 12 червня 2020 року). Функцiї, якi виконувало Рівненське районне відділення – задоволення потреб юридичних та
фiзичних осiб у послугах з страхової дiяльностi за видами страхування, на якi Товариство отримало лiцензiї.
12 червня 2020 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанiя» (надалi Товариство), у зв'язку з оптимізацією структури Рівіненської філії ПрАТ "УПСК" прийнято рiшення про лiквiдацiю/припинення
вiдокремленого пiдроздiлу -Кузнецовське відділення Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", код за
ЄДРПОУ 26405881, місцезнаходження: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, мікрорайон Будівельників, будинок 15/2, приміщення 6
(протокол засiдання Наглядової ради № 16 вiд 12 червня 2020 року). Функцiї, якi виконувало Кузнецовське відділення – задоволення потреб
юридичних та фiзичних осiб у послугах з страхової дiяльностi за видами страхування, на якi Товариство отримало лiцензiї.
12 червня 2020 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанiя» (надалi Товариство), у зв'язку з оптимізацією структури Рівіненської філії ПрАТ "УПСК" прийнято рiшення про лiквiдацiю/припинення
вiдокремленого пiдроздiлу -Володимирецьке відділення Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", код
за ЄДРПОУ 26354072, місцезнаходження: 34300, Рівненська обл., Володимирецький район, селище міського типу Володимирець, вулиця
Будівельників, будинок 10 (протокол засiдання Наглядової ради № 17 вiд 12 червня 2020 року). Функцiї, якi виконувало Володимирецьке
відділення – задоволення потреб юридичних та фiзичних осiб у послугах з страхової дiяльностi за видами страхування, на якi Товариство
отримало лiцензiї.
12 червня 2020 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанiя» (надалi Товариство), у зв'язку з оптимізацією структури Рівіненської філії ПрАТ "УПСК" прийнято рiшення про лiквiдацiю/припинення
вiдокремленого пiдроздiлу - Рокитнівське відділення Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", код за
ЄДРПОУ 26522747, місцезнаходження: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Соборна,
будинок 17 (протокол засiдання Наглядової ради № 18 вiд 12 червня 2020 року). Функцiї, якi виконувало Рокитнівське відділення –
задоволення потреб юридичних та фiзичних осiб у послугах з страхової дiяльностi за видами страхування, на якi Товариство отримало
лiцензiї.

