
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       Крамер Геннадiй Леонiдович  

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

  М.П.  
02.08.2016 

(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 “МIСТО”  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

21050, м.Вiнниця, вул.Хлiбна 25 

4. Код за ЄДРПОУ 

33295475 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0432) 50-81-08 (0432)50-81-09 

6. Електронна поштова адреса 

info@ic-misto.com.ua 

 

 

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.08.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 141 Газета "Бюлетень "Цiннi папери України" 02.08.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.ic-misto.com.ua в мережі Інтернет 02.08.2016 

 (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 

01.08.2016 звільнено 
Головний 

бухгалтер 
Спiвак Павлiна 

Аркадiївна 

АВ 140810 

31.07.2000 Ленiнським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

0.00 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Наказу по Товариству №78-к вiд 01.08.2016 року звiльнена в зв’язку з 

переведенням на iншу посаду Головний бухгалтер Спiвак Павлiна Аркадiївна, паспорт АВ 140810, 

виданий 31.07.2000 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3,5 

мiсяця, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 

01.08.2016 призначено 
Головний 

бухгалтер 

Косакiвська 

Лариса 

Петрiвна 

АВ 354895 

17.04.2002 Ленiнським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

0.00 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Наказу по Товариству №79-к вiд 01.08.2016 року призначена на посаду Головного 

бухгалтера, на  

невизначений термiн, Косакiвська Лариса Петрiвна, паспорт АВ 354895, виданий 17.04.2002 року 

Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду 

викладача правил дорожнього руху ФОП Чалий О.О.; головного бухгалтера ТОВ «Магiя 

Творчостi», частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 

 

 


