
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       Швець Леонiд Анатолiйович 

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

  М.П.  
30.04.2015 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

2. Організаційно-правова форма 
Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 
49027, м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 22  

4. Код за ЄДРПОУ 
36018520 

5. Міжміський код та телефон, факс 
0563738334 0563738393 

6. Електронна поштова адреса 
v-352616@yandex.ru 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* 77 Бюлетень "Цiннi папери України" 29.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці ds.emitinfo.com в мережі Інтернет 27.04.2015 

 (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 

24.04.2015 звільнено Ревiзор Шатохiна Юлiя Євгенiвна 
АН 757255  

14.11.2008 Павлоградський МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл.  

0 

Зміст інформації: 

Згiдно Рiшення загальних зборiв протокол б\н вiд 24.04.2015р. було звiльнено Ревiзора - Шатохiну Юлiю Євгенiєвну (паспорт серiї АН 
№757255 вiд 14.11.2008р. виданий Павлоградський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) . Особа перебувала на посадi з 
12.03.2010р.по теперiшнiй час. Пiдстава звiльнення - закiнчення строку повноважень та переобрання Ревiзора. Частка в статутному капiталi 
емiтента - 0 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

24.04.2015 обрано Ревiзор Галушко Артем 
Андрiйович 

АК 766706 
17.01.2000 Ленiнським РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно Рiшення загальних зборiв протокол б\н вiд 24.04.2015р. було обрано Ревiзора - Галушко Артема Андрiйовича (паспорт серiї АК 
№766706 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областii 17.01.2000р.). Особу призначено строком на 5 рокiв. Пiдстава 
призначення - закiнчення строкiв повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора. Частка в статутному капiталi емiтента - 0% . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
За попереднi 5 рокiв займала посади - з 25.02.2008р. по 04.12.2013р. - ТОВ "КУА "ФIНГРIН" - начальник департаменту управлiння активами, з 
05.02.2013 по теперiшнiй час - директор ТОВ "КУА "РОЯЛ ФIНАНС» 
 


