
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
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОРАНТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5375800, (044)5375883
5. Електронна поштова адреса oranta@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.oranta.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

- Наказом Голови Правління ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Грищенка В.М. від 28 серпня 2015 року № 2388-к
звільнено Онищук Олену Олександрівну, головного бухгалтера – директора Департаменту обліку та
звітності головного офісу ПАТ «НАСК «ОРАНТА», з посади  04 вересня 2015 року за угодою сторін, згідно
з пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Онищук О.О. (паспорт серія: ТТ, №  189207, виданий: 05 листопада 2013 року, Солом'янським РВ
ГУДМС України в місті Києві) володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 
0,0008 %.

Онищук О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з
10.12.2008.

Замість звільненої посадової особи призначено Захарченко Ліну Сергіївну, заступника директора
Департаменту обліку та звітності головного офісу ПАТ «НАСК «ОРАНТА».

Наказом Голови Правління ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Грищенка В.М. від 31 серпня 2015 року № 2402-к
переведено Захарченко Ліну Сергіївну, заступника директора Департаменту обліку та звітності головного
офісу ПАТ «НАСК «ОРАНТА», з 07 вересня 2015 року на посаду головного бухгалтера - директора
Департаменту обліку та звітності головного офісу ПАТ «НАСК «ОРАНТА», за її згодою, постійно.
          Захарченко Л.С. (паспорт серія: СО, № 766658, виданий: 09 жовтня 2001 року, Дніпровським РУГУ
МВС України в місті Києві) володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі
0,0001%.
       Захарченко Л.С.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх
п’яти років обіймала посади: 

   з15.09.2009 - заступник Головного бухгалтера НАСК «ОРАНТА»;                                                                 
                    з 03.11.2014 - заступник директора департаменту обліку та звітності    НАСК «ОРАНТА».  

       Захарченко Л.С. володіє пакетом акцій НАСК «ОРАНТА»,  у кількості 100 штук простих іменних акцій.



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   
Голова Правління (підпис) (ініціали та

прізвище керівника)
М.П. 31.08.2015

(дата)


