
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 

20.11.2018 звільнено Головний 
бухгалтер 

Сазонова Наталя 
Миколаївна 30860173 0 

Зміст інформації: 

Наказом генерального директора ПрАТ «СК «Мега-Полiс» вiд 19.11.2018 року звiльнено з посади головного бухгалтера з 19.11.2018 року за 
власним бажанням згiдно з поданою заявою – Сазонову Наталю Миколаївну (паспорт: серiя СО №374616 виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 04.04.2000 р.), перебувала на посадi з 09.12.2013 р., часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.11.2018 призначено Головний 
бухгалтер 

Сергєєва Тетяна 
Антонiвна 30860173 0 

Зміст інформації: 

Наказом генерального директора ПрАТ «СК «Мега-Полiс» вiд 19.11.2018 року призначено на посаду головного бухгалтера Сергєєву Тетяну 
Антонiвну (паспорт: серiя СН №748470 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 12.03.1998 р.), з 20.11.2018 року на пiдставi поданої 
заяви. Сергєєва Тетяна Антонiвна часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi злочини не має, 
призначена на посаду на невизначений термiн, попередня посада: Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «Мир». 
 



Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 
Генеральний директор       Бондар Олександр Вiкторович 

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

20.11.2018   М.П.  
(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 компанiя "Мега-Полiс" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03049, м. Київ, вулиця Богданiвська, буд. 24, оф. 23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

30860173 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 290 96 09 044 290 96 09 

6. Електронна поштова адреса 

office@mega-polis.biz 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mega-polis.biz в мережі Інтернет 20.11.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 


