
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 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36018520 

3. Місцезнаходження 
49027, Днiпропетровськ, проспект Карла 

Маркса, буд.22 

4. Міжміський код, телефон та факс (056)3738334 (056)3738334 

5. Електронна поштова адреса dzherelo-ins@datastealth.net 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://dzherelo-ins.datastealth.net 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

На засiданнi Наглядової Ради(протокол №2015/09/07 вiд 07.09.2015р.) було обрано Голову 

Наглядової Ради -Ткаченко Катерину Олександрiвну (паспорт серiї АО No 205813 виданий 

Ленiнський РВ у м.Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй обл. 24.07.2014р.). 

Особу обрано строком на 3 роки. Пiдстава обрання - рiшення Наглядової Ради товариства. Частка 

в статутному капiталi емiтента - 0% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

За попереднi 5 рокiв займала посади - з 01.10.2011р. по 30.06.2012р. - ТОВ "ПРО ТЕХСНАБ" - 

юрист, з 02.07.2012р. по 01.10.2013р. - ТОВ "ФIНАНС ГРУП IНВЕСТ" - юрист, з 02.10.2013р. по 

29.05.2015р. - ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ" - юрист, з 02.06.2015р. по теперiшнiй час - юристконсульт 

ТОВ "КУА "Ф-КОНСАЛТИНГ». 

На засiданнi Наглядової Ради(протокол №2015/09/07-2 вiд 07.09.2015р.) було обрано Членом 

Правлiння - Калугiна Сергiя Виталiйовича (паспорт серiї АЕ No450539 вiд 02.12.1996р. виданий 

Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) . Особу 

обрано на безстроковий термiн до наступного переобрання. Пiдстава обрання - рiшення 

Наглядової Ради товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 0% . Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. 

За попереднi 5 рокiв займав посади - з 2005 р. по 2010 р. керуючий Днiпропетровською фiлiєю 

Банка "Форум". З 10.10.2013р. по 07.09.2015р. - Голова Наглядової Ради ПАТ "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ". 

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       Швець Леонiд Анатолiйович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 



  М.П.  
07.09.2015 

(дата) 

 


