
Особлива	інформація	
	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36018520 
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство 
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49027 
Область: Дніпропетровська 
Район:  
Населений пункт: м. Дніпропетровськ 
Вулиця: пр. К. Маркса 
Будинок: 22 
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563738334 
Номер факсу емітента: 0563738393 
Веб-сайт емітента: ds.emitinfo.com 
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 15.03.2012 

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб, дата та зміст такого рішення - Згідно Протоколу 
№ 2012/03/15 від 15 березня 2012 року Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" було прийнято рішення про 
відкликання Голови Правління Носатенка Олександра Миколайовича з 15.03.2012 року та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови 
Правління - Швеця Леоніда Анатолійовича з 16.03.2012 року; 

Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено чи 
відсторонено, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, та їх частки у загальній кількості голосуючих акцій, на який строк призначено (обрано) 
цю особу або протягом якого строку вона перебувала на посаді, інформація про наявність у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності: 

- Голова Правління Носатенко Олександр Миколайович (паспорт АЕ 890288 04.11.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), 
володіє 0% статутного капіталу емітента, Звільнено 15.03.2012. Не погашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності не має; 

- Виконуючий обов'язки Голови Правління Швець Леонід Анатолійович (паспорт АЕ 536688 24.06.1997 Новомосковським МВ УМВС України у 
Дніпропетровській області), володіє 0% статутного капіталу емітента, Призначено 16.03.2012 року до обрання Наглядовою радою на постійній основі. Не 
погашених судимостей за за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має; 

 
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 
 

№
 
з
/
п 

Дата прийняття 
рішення 

Назва уповноваженого 
органу емітента, який 
прийняв рішення 

Зміни (призначено, 
звільнено або 
відсторонено) 

Посада* 

Строк, на який 
особу призначено 
(обрано) або 
строк, протягом 
якого особа 
обіймала посаду 
(роки) 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)** 

Володіє часткою 
в статутному 
капіталі емітента 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 15.03.2012 Наглядова Рада звільнено Голова Правління 1 Носатенко АЕ 890288 від 04.11.1997р. 0 



Олександр 
Миколайович 

Бабушкінським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Дніпропетровській області 

2 15.03.2012 Наглядова Рада призначено 
виконуючий 
обов`язки Голови 
Правління 

0 Швець Леонід 
Анатолійович 

АЕ 536688 від 24.06.1997 
року Новомосковським МВ 
УМВС України в 
Дніпропетровській області 

0 

	


