
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НАДІЙНА" 

2. Код за ЄДРПОУ: 34350924 

3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8 

4. Міжміський код, телефон та факс: +380444281425, +380444281419 

5. Електронна поштова скринька: office@nadiyna.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.nadiyna.com.ua 

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 

1. Протоколом Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 29.04.2015р. №2 прийнято рішення про припинення 
повноважень Президента Юріної Людмили Геннадіївни з 29.04.2015р. (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Рішення про припинення повноважень було доведено до Президента 29.04.2015р. Юріну Л.Г. 
звільнено з посади Президента наказом №183-К від 29.04.2015р. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Президента з 11.05.2006р. по 29.04.2015р. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

2. Протоколом Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 29.04.2015р. №2 прийнято рішення про призначення 
Виконуючим обов'язки Президента Ісаєва Микиту Костянтиновича з 30.04.2015р. (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Ісаєв М.К. приступив до виконання обов'язків Виконуючого обов'язки Президента з 
30.04.2015р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п'яти років: Начальник юридичного відділу ПрАТ "СК "НАДІЙНА"; Віце-президент з 
юридичних питань ПрАТ "СК "НАДІЙНА". Відповідно до ст. 58 Закону України "Про акціонерні товариства" посадова 
особа обрана з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обставини, передбачені ст. 62 Закону 
України "Про акціонерні товариства" у посадової особи відсутні. Посадова особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НАДІЙНА" 

2. Код за ЄДРПОУ: 34350924 

3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8 

4. Міжміський код, телефон та факс: +380444281425, +380444281419 

5. Електронна поштова скринька: office@nadiyna.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.nadiyna.com.ua 

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 

1. Протоколом Загальних зборів ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 29.04.2015р. №22 прийнято рішення про обрання членом 
Наглядової ради Юріну Людмилу Геннадіївну з 30.04.2015р. (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашеної 



судимості за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано безстроково. Протягом останніх п'яти років 
посадова особа обіймала посаду Президента ПрАТ "СК "НАДІЙНА". 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НАДІЙНА" 

2. Код за ЄДРПОУ: 34350924 

3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8 

4. Міжміський код, телефон та факс: +380444281425, +380444281419 

5. Електронна поштова скринька: office@nadiyna.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.nadiyna.com.ua 

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 

1. Протоколом Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 12.05.2015р. №3 затверджено вихід Антоненко Анни 
Михайлівни зі складу Наглядової ради Товариства за власним бажання з 12.05.2015р. (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 9,5%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 11.02.2015р. по 12.05.2015р. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

2. Протоколом Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 12.05.2015р. №3 прийнято рішення про припинення 
повноважень Голови Наглядової ради Шабаш Романа Івановича з 12.05.2015р. (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 9,5%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 23.03.2015р. по 12.05.2015р. Посадова особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

3. Протоколом Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА" від 12.05.2015р. №3 прийнято рішення обрати на посаду 
Голови Наглядової ради Юріну Людмилу Геннадіївну з 12.05.2015р. (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п'яти років: Президент ПрАТ "СК "НАДІЙНА". Відповідно до ст. 58 Закону України 
"Про акціонерні товариства" посадова особа обрана з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. 
Обставини, передбачені ст. 62 Закону України "Про акціонерні товариства" у посадової особи відсутні. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

 

 


