
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КРАЇНА» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Країна». 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20842474 

1.4. Місцезнаходження емітента: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0445904800, ф. 0445904801 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: krayina@krayina.com 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для   

розкриття інформації: www.krayina.com 

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

1.9. Дата вчинення дії: 31 січня 2011 р. 

 

2. Текст повідомлення 

 

2.1. 31.01.2011 року на засіданні Наглядової Ради ПАТ «СК «Країна» (Протокол              

№ 01/2011) було прийнято рішення про відкликання членів Правління ПАТ «СК «Країна» у 

наступному складі: 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечний О.В. (паспорт: СН 682754, виданий 

Московським РУГУ МВС України в місті Києві 06.02.1998 року). Часткою у статутному 

капіталі товариства не володіє. На посаді члена Правління ПАТ «СК «Країна» перебував з 

17.05.2010 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» - Довгаленко Дмитро Іванович (паспорт серії СО            

№ 143238, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10.08.1999 року). 

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. На посаді члена Правління ПАТ «СК 

«Країна» перебував з 25.01.2010 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» Мороз Леонід Іванович (паспорт: СН 963219, 

виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Києві 17.11.1998 року). Часткою у 

статутному капіталі товариства не володіє. На посаді члена Правління ПАТ «СК «Країна» 

перебував з 07.10.2010 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. 

 

2.2. 31.01.2011 року на засіданні Наглядової Ради ПАТ «СК «Країна» (Протокол               

№ 01/2011) було прийнято рішення про обрання членів Правління ПАТ «СК «Країна» 

терміном на 1 (один) рік у наступному складі: 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечний О.В. (паспорт: СН 682754, виданий 

Московським РУГУ МВС України в місті Києві 06.02.1998 року). Часткою у статутному 

капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. До призначення перебував на посаді тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови Правління ПАТ «СК «Країна». 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» - Довгаленко Дмитро Іванович (паспорт серії СО            

№ 143238, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10.08.1999 року). 

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. До призначення перебував на посаді заступника 

Голови Правління зі страхування ПАТ «СК «Країна». 

http://www.krayina.com/


Член Правління ПАТ «СК «Країна» Мороз Леонід Іванович (паспорт: СН 963219, 

виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Києві 17.11.1998 року). Часткою у 

статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. До призначення перебував на посаді заступника Голови Правління 

з фінансів та економіки ПАТ «СК «Країна». 

Член Правління ПАТ «СК «Країна» Мазуркевич Світлана Леонідівна (паспорт: ВМ 

1755114, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 09.06.1999 

року). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. До призначення перебувала на посаді Директора з 

розвитку регіональної мережі ПАТ «СК «Країна» 

 

2.3. 31.01.2011 року відповідно до рішення Наглядової Ради ПАТ «СК «Країна» 

(Протокол № 01/2011) Наконечного Олександра Васильовича (паспорт: СН 682754, виданий 

Московським РУГУ МВС України в місті Києві 06.02.1998 року) обрано на посаду Голови 

Правління ПАТ «СК «Країна». Наконечний Олександр Васильович часткою в статутному 

капіталі ПАТ «СК «Країна» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. До призначення перебував на посаді тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови Правління ПАТ «СК «Країна». 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади: 

 

Голова Правління 

ПАТ «СК «Країна»        Наконечний О.В. 

 


