
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 акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "ПЗУ Україна"  

2. Код за ЄДРПОУ 20782312 

3. Місцезнаходження 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 40 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-62-38 (044) 581-04-55 

5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://www.pzu.com.ua/about/finance/personal-

information.html  

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Рiшення № 26/2016 вiд 
19.12.2016 року) Марека Бабiцького обрано Членом Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" з 

01.01.2017 року. Член Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Марек Бабiцький приступить 
до виконання своїх обов’язкiв з дати отримання ним дозволу на працевлаштування в 
Українi . Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн 

визначений статутом ПрАТ СК "ПЗУ Україна". Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних. 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Рiшення № 24/2016 вiд 
19.12.2016 року) пипинено повноваження Голови Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

Шишко Мачея з 15.01.2017 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Рiшення № 27/2016 вiд 
19.12.2016 року) Щербину Вiталiя Георгiйовича призначено виконуючим обов'язки 

Голови Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" з 16.01.2017 року до дати отримання дозволу 
на працевлаштування в Українi новопризначеним Головою Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ 
Україна" Матусяком Яцеком Адрiаном. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 

%. Особу обрано на термiн визначений Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ СК "ПЗУ 
Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" (Рiшення № 25/2016 вiд 
19.12.2016 року) Матусяка Яцека Адрiана обрано Головою Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ 

Україна". Перевiд Матусяка Яцека Адрiана з посади Члена Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ 
Україна" на посаду Голови Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" буде здiйснено з дати 

отримання ним дозволу на працевлаштування в Українi . Володiє часткою у статутному 



капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК "ПЗУ 
Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Шишко Мачей 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
20.12.2016 

(дата) 

 


