
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Голова правлiння       Бридун Євгенiй Володимирович 

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

  М.П.  
09.12.2015 

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНИЯ "ПРЕСТИЖ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03142, м. Київ, вул. Василя Стуса буд. 35-37 

4. Код за ЄДРПОУ 

38272117 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 38-39-145 (044) 38-39-145 

6. Електронна поштова адреса 

info@prestige-ic.com.ua 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 236 Вiдомостi НКЦПФР 11.12.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.prestige-ic.com.ua в мережі Інтернет 10.12.2015 

 (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 фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.03.2015 звільнено 
Головний 
бухгалтер 

Бзенко Надiя Василiвна 
СО 333426 

27.01.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України 
0 

Зміст інформації: 

Головою правлiння 08.12.2015 р. було прийнято рiшення про звiльнення головного бухгалтера Бзенко Надiя Василiвна на пiдставi її заяви 
про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi 8 мiсяцiв. 

09.12.2015 призначено 
Головний 
бухгалтер 

Бридун Євгенiй 
Володирович 

СТ 283919 
14.12.2011 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в 

Київської обл. 
49.9867 

Зміст інформації: 

Головою правлiння 09.12.2015 р. було прийнято рiшення про укладання договору про надання послуг з ведення бухгалтерського облiку 
№2015-АС24 вiд 07.12.2015 р. З 9.12.2015 р. посаду головного бухгалтера виведено зi штатного розпису. 

 


