
13.03.2018 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова Компнанiя "ВУСО" 

2. Код за ЄДРПОУ: 31650052 

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, буд. 31 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445003773 

5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації: vuso.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 

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 

23.02.2018 звільнено 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

- 

Головний 

бухгалтер 

Ковальова 

Ольга 

Володимирiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Наказом по особовому складу № 60 вiд 23.02.2018 р., на пiдставi ч. 1 ст.36 КЗпП України 

(за угодою сторiн) звiльнено iз займаної посади Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВУСО" 

Ковальову Ольгу Володимирiвну, яка перебувала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ 

"СК "ВУСО" з 22.09.2008 р., вiдповiдно до Наказу по пiдприємству №428-к вiд 22.09.2008 

р. Крiм того, вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" № 17 

вiд 17.10.2017 р. Ковальова О.В. перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння 

ПрАТ "СК "ВУСО". Ковальова О.В. часткою (акцiями) в статутному капiталi ПрАТ "СК 

"ВУСО" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



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 

Замiсть звiльненої посадової особи наказом по особовому складу № 61 вiд 23.02.2018 р., 

Головним Бухгалтером ПрАТ «СК «ВУСО» призначено Комарницьку Оксану 

Володимирiвну. На посаду заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО", яку також 

обiймала Ковальова О.В., нiкого не призначено. Звiльнена посадова особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних. 

23.02.2018 призначено 
Головний 

бухгалтер  

Комарницька 

Оксана 

Володимирiвна  

 0 

Зміст інформації: 

Наказом по особовом складу № 61 вiд 23.02.2018 р. у зв'язку зi звiльненням Головного 

бухгалтера ПрАТ "СК "ВУСО" Ковальової О.В., на посаду Головного Бухгалтера  "ПрАТ 

"СК "ВУСО" призначено Комарницьку Оксану Володимирiвну, безстроково. 

Комарницька О.В. протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймала посади : Головного 

Бухгалтера ПАТ "Банк Камбiо" (з 28.12.2010 р. по 04.03.2015 р.), Заступника Головного 

бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 16.03.2015 р.), Виконуючого 

обов'язки Головного бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 08.07.2015 р.), 

Головного бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 09.09.2015 р. по 

21.11.2017 р.). Комарницька О.В. часткою (акцiями) в статутному капiталi ПрАТ "СК 

"ВУСО" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Новопризначена посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

 

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 

згідно із законодавством. 

 
Виконуючий 

обов'язки Голови 

Правлiння 

_________  
(підпис) 

___А.В. Артюхов__ 
(ініціали та прізвище керівника) 

  
 _____13.03.2018____  

(дата) 
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