
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       Музичко Олексiй Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

05.12.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01133, Київ, бульвар Лесi Українки, 9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

20113829 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0442816150 0442816150 

6. Електронна поштова адреса 

ASemergej@universalna.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 235 Вiдомостi НКЦПФР 07.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці universalna.com в мережі Інтернет 07.12.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

або повне найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.12.2018 призначено 
Голова 

правлiння 
Музичко Олексiй Васильович - 0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" 04 грудня 2018 року прийнято рiшення 

перепризначити (переобрати) Музичка Олексiя Васильовича на посаду Голови правлiння, зi строком повноважень до 31.12.2021 року. Пiдстава та обґрунтування змiн: 

прийняття рiшення Наглядовою радою. Акцiями товариства не володiє; не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння "ПАТ "СК "Унiверсальна". 

04.12.2018 призначено 

Заступник 

Голови 

правлiння 

Палайда Руслана Миколаївна - 0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" 04 грудня 2018 року прийнято рiшення 

перепризначити (переобрати) Палайду Руслану Миколаївну на посаду Заступника Голови правлiння, зi строком повноважень до 31.12.2021 року. Пiдстава та обґрунтування 

змiн: прийняття рiшення Наглядовою радою. Акцiями товариства не володiє; не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови правлiння "ПАТ "СК "Унiверсальна". 

04.12.2018 призначено 

Заступник 

Голови 

правлiння 

Демкiв Ростислав Олегович - 0.021275 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" 04 грудня 2018 року прийнято рiшення 

перепризначити (переобрати) Демкiва Ростислава Олеговича на посаду Заступника Голови правлiння, зi строком повноважень до 31.12.2021 року. Пiдстава та 

обґрунтування змiн: прийняття рiшення Наглядовою радою. Володiє акцiями товариства, розмiр пакету акцiй - 0,021275%; не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови правлiння "ПАТ "СК 

"Унiверсальна". 

 


