Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія»
2. Код за ЄДРПОУ
23734213
3. Місцезнаходження
03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, буд. 145
4. Міжміський код, телефон та факс
0444578080
5. Електронна поштова адреса
office@uosk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://www.uosk.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог
глави 2 розділу III цього Положення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу
посадових осіб: Генеральний директор АТ «УОСК» Парфенюк Сергій Сергійович
Дата прийняття рішення: 23 листопада 2015 року
Зміст рішення: Зняти з Польової Олександри Борисівни, заступника головного бухгалтера,
виконання обов’язків Директора фінансового – головного бухгалтера з 23 листопада 2015
року. Останнім днем виконання обов’язків Директора фінансового – головного бухгалтера
вважати 23 листопада 2015 року.
Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних
даних, повної назви посади, з якої звільнено (припинено повноваження), розмір пакета
акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: Польова Олександра
Борисівна; паспорт серія СН номер 344606 виданий Жовтневим РУГУ МВС України в
місті Києві 17 грудня 1996 року; Директор фінансовий – головний бухгалтер; розмір
пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: акціями або часткою
в статутному капіталі АТ «УОСК» не володіє
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у
посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Зміни у
персональному складі посадових осіб викликані прийняттям на посаду головного

бухгалтера АТ «УОСК» Демко Галини Василівни з 24 листопада 2015 року. Польова О.Б.
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Польова О.Б. виконувала обов’язки
Директора фінансового-головного бухгалтера з 18 листопада 2013 року по 23 листопада
2015 року (включно)
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу
посадових осіб: Генеральний директор АТ «УОСК» Парфенюк Сергій Сергійович
Дата прийняття рішення: 23 листопада 2015 року
Зміст рішення: Прийняти Демко Галину Василівну на посаду головного бухгалтера
бухгалтерії (код КП:1231) за основним місцем роботи з 24 листопада 2015 року з
посадовим окладом відповідно до штатного розпису зі строком випробування 2 місяці.
Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних
даних, повної назви посади, на яку призначено, розмір пакета акцій або частка, якою
володіє в статутному капіталі емітента: Демко Галина Василівна, паспорт серія ЕМ номер
1190579 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл.., 21 травня 1999
року, розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
акціями або часткою в статутному капіталі АТ «УОСК» не володіє
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у
посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Зміни у
персональному складі посадових осіб викликані прийняттям Демко Галини Василівни на
посаду головного бухгалтера АТ «УОСК» з 24 листопада 2015 року та звільненням від
виконання обов’язків Директора фінансового-головного бухгалтера Польової Олександри
Борисівни з 23 листопада 2015 року. Демко Галина Василівна непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено, інші посади, які обіймала Демко Г.В. протягом останніх п’яти
років: Демко Галина Василівна призначена на посаду безстроково; протягом останніх
п’яти років обіймала наступні посади: з 01.09.2010 року по 28.02.2011 року – заступник
головного бухгалтера; з 01.03.2011 по 24.10.2013 – головний бухгалтер
.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор

_________
(підпис)

С.С. Парфенюк
(ініціали та прізвище керівника)

25.11.2015
М. П.

(дата)

