
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)  

1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова 
компанія «Оранта» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00034186  

1.4. Місцезнаходження емітента: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-58-48 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: oranta@oranta.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.oranta.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: зміна складу посадових осіб емітента  

 2. Текст повідомлення   
Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта», що відбулись 30 жовтня 2009 року, на підставі ст. 

10 Статуту НАСК «Оранта» відкликано зі складу Наглядової ради НАСК «Оранта»:  
- члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг 

компані» (код за ЄДРПОУ 35726465, володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта» у розмірі 
1,1248663%, перебувало на посаді з 18 липня 2008 року), акціонера НАСК «Оранта»; 

- члена Наглядової ради Манєвського Владислава Валерійовича (паспорт серія СО №239135, 
виданий Мінським РВ ГУ МВС України в місті Києві, 22.10.1999р., володіє часткою в статутному капіталі 
НАСК «Оранта» у розмірі 0,00001%, перебував на посаді з 9 жовтня 2009 року), акціонера НАСК 
«Оранта»; 

- члена Наглядової ради Джозеф Канарек (громадянин США, паспорт №711355993, виданий 
Посольством США, Лондон, 18.02.2005р., володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта» у 
розмірі 0,0000017%, перебував на посаді з 25 січня 2008 року), акціонера НАСК «Оранта». 

Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта», що відбулись 30 жовтня 2009 року, на підставі ст. 
10 Статуту НАСК «Оранта» обрано до складу Наглядової ради НАСК «Оранта»:  

- Заступника Голови Наглядової ради Сулімова Сергія Олексійовича (громадянин Російської 
Федерації, паспорт 45 04 021908, виданий ОВД району Південне Медведково міста Москви, 12.03.2003р., 
володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта» у розмірі 0,00014%, обраний на посаду строком на 
п’ять років, до призначення займав посаду директора ТОВ «Клевер Менеджмент»), акціонера НАСК 
«Оранта»; 

- Заступника Голови Наглядової ради Просянкіна Павла Юрійовича (громадянин Російської 
Федерації, паспорт №4054933, виданий УФМС 404, 15.11.2007р., не володіє акціями НАСК «Оранта», 
обраний на посаду строком на п’ять років, на даний момент займає посаду консультанта АТ «БТА 
Банк» (Республіка Казахстан), представника акціонера НАСК «Оранта»; 

- з 2 листопада 2009 року, члена Наглядової ради Попову Олену Юріївну (паспорт серія СН 
№736782, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 11.03.1998р., володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК «Оранта» у розмірі 0,0000017%, обрана на посаду строком на п’ять років, до 
призначення займала наступні посади: заступника начальника казначейства Акціонерно–комерційний 
банк соціального розвитку «Укрсоцбанк», Першого заступника Голови Ради Директорів ТОВ 
«Комерційний банк «Дельта»), акціонера НАСК «Оранта»; 

- з 2 листопада 2009 року, члена Наглядової ради Варенка Миколу Віталійовича (громадянин 
Республіки Казахстан, паспорт №5926917, виданий Міністерством внутрішніх справ Республіки 
Казахстан, 24.07.2008р., не володіє акціями НАСК «Оранта», обраний на посаду строком на п’ять років, 
на даний момент займає посаду Першого Заступника Голови Правління АТ «БТА Банк» (Республіка 
Казахстан), представника акціонера НАСК «Оранта». 

  Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта», що відбулись 30 жовтня 2009 року, на підставі ст. 
10 Статуту НАСК «Оранта» обрано до складу Правління НАСК «Оранта»: 

- заступника Голови Правління Лечехліб Руслану Василівну (паспорт серія СН №545866, виданий 
Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 16.10.1997р., не володіє акціями НАСК «Оранта», 
обрана на посаду строком на п’ять років, до призначення займала посаду виконувача обов’язків 
заступника Голови Правління НАСК «Оранта»); 

- заступника Голови Правління Волошинову Олену Миколаївну (паспорт серія СО №293458, 
виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 07.12.1999р., не володіє акціями НАСК 



«Оранта», обрана на посаду строком на п’ять років, до призначення займала посаду виконувача обов’язків 
заступника Голови Правління НАСК „Оранта”); 

- заступника Голови Правління Овчиннікова Олександра Миколайовича (паспорт серія СО 
№669292, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 22.06.2001р., не володіє акціями 
НАСК «Оранта», обраний на посаду строком на п’ять років, до призначення займав посаду виконувача 
обов’язків заступника Голови Правління НАСК „Оранта”); 

- члена Правління, директора Київської обласної дирекції НАСК «Оранта» Мушинського 
Володимира Омеляновича (паспорт серія СР №725609, виданий Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області, 13.06.2000р., володіє часткою в статутному капіталі НАСК „Оранта” у розмірі 
0,000001%, обраний на посаду строком на п’ять років); 

- з 2 листопада 2009 року, члена Правління, директора Південно-східної Головної регіональної 
дирекції НАСК «Оранта» Пугачова Ігора Генріховича (паспорт серія СА №910835, виданий Хортиць ким 
РВ УМВС України в Запорізькій області, 14.11.1998р., не володіє акціями НАСК «Оранта», обраний на 
посаду строком на п’ять років). 

 Зазначені вище посадові особи НАСК „Оранта” непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають. 
 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

В.о. Голови Правління                                                                               Пелипенко О.В. 


