
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.  24.04.2017 

(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 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49027, мiсто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22 

4. Код за ЄДРПОУ 

36018520 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 3738334 (056) 3738393 

6. Електронна поштова адреса 

dzherelo-ins@datastealth.net 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

78 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку» 
25.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://dzherelo-ins.datastealth.net в мережі Інтернет 25.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 02.02.2017 9740.5 66388 14.68 

Зміст інформації: 

02 лютого 2017 року Наглядова Рада ПАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" прийняла рiшення (Протокол № 2017/02/02 вiд 02.02.2017р.) про 

погодження вчинення значного правочину та надання повноважень Головi Правлiння Товариства на пiдписання ним такого правочину вiд 

iменi Товариства, а саме - договору купiвлi-продажу цiнних паперiв з ТОВ "ТРЕЙДСОФТ". Предметом договору є купiвля-продаж поза 

фондовою бiржою цiнних паперiв емiтента ПАТ "ДНIПРОТЕЛЕКОМ"(код ЄДРПОУ 24422088) загальною вартiстю 9 740,5 тис. грн. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 66 388 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 14,68%. Статутом ПАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" додатковi 

критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, не визначенi. 

 


