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1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Буглак Юрiй Олександрович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1965

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

33

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", Голова Наглядової ради.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.04.2016, 1 рiк

який обрано (призначено)

26.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 42) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" на строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ "СК "Країна"
не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Наглядової ради

9)Опис

ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. З членами Наглядової ради
укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори. Загальний стаж роботи 33 роки. Перелiк попереднiх посад
протягом останнiх п`яти рокiв: Дочiрнє пiдприємство "Кондитерська корпорацiя "Рошен", Головний юридичний
радник; ПАТ "СК "Країна", Голова Наглядової ради. 26.04.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
(протокол № 01/2016) обрано Головою Наглядової ради ПАТ СК "Країна".

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Зiмiн Олег Петрович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1964

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

35

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.04.2016, 1 рiк

який обрано (призначено)

26.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 42) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" на строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа володiє часткою у статутному капiталi ПАТ "СК
"Країна" - 7.490900%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам
Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. З членами
Наглядової ради укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк

9)Опис

попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк", член Наглядової ради;
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради. 20.12.2016р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
Зiмiна Олега Петровича припинено на пiдставi заяви про припинення своїх повноважень. Повноваження члена
Наглядової ради припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ "СК "КРАЇНА".
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 26.04.2016р. по 20.12.2016р. Замiсть звiльненої
особи (повноваження якої припинено) нiкого не призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна".

1)Посада

Голова Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Наконечний Олександр Васильович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1966

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

28

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", Голова Правлiння.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.02.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2016) обрано Головою Правлiння ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" не володiє.
9)Опис

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Правлiння ПАТ "СК "Країна"
винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Калина", Голова Наглядової ради; ПАТ "СК "Країна",
Голова Правлiння. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК "Країна" протягом звiтного 2016 року не вiдбувалося.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Довгаленко Дмитро Iванович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

17

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння зi страхування, член Правлiння.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.02.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2016) обрано членом Правлiння ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" не володiє.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Правлiння ПАТ "СК "Країна"

9)Опис

винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Калина", член Наглядової ради; ПАТ "СК "Країна",
Заступник Голови Правлiння зi страхування, член Правлiння. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК "Країна"
протягом звiтного 2016 року не вiдбувалося.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Мороз Леонiд Iванович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

24

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з фiнансiв та економiки, член Правлiння.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.02.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2016) обрано членом Правлiння ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" не володiє.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Правлiння ПАТ "СК "Країна"

9)Опис

винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з фiнансiв та
економiки, член Правлiння. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК "Країна" протягом звiтного 2016 року не
вiдбувалося.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Мазуркевич Свiтлана Леонiдiвна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

22

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi, член Правлiння.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.02.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2016) обрано членом Правлiння ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" не володiє.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Правлiння ПАТ "СК "Країна"

9)Опис

винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з розвитку
регiональної мережi, член Правлiння. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК "Країна" протягом звiтного 2016 року не
вiдбувалося.

1)Посада

Ревiзор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Мохнатко Ольга Леонiдiвна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та

ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцiй", Голова Ревiзiйної комiсiї.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.04.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 41) обрано шляхом
кумулятивного голосування Ревiзора ПАТ "СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням
про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
9)Опис

Особа часткою у статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ТОВ "Аудиторська фiрма
"Європейська аудиторська група", аудитор; ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцiй", Голова
Ревiзiйної комiсiї.

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Мишко Андрiй Григорович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.04.2016, 1 рiк

який обрано (призначено)

26.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 42) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" на строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ
9)Опис

"СК "Країна". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. З членами Наглядової ради
укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад
протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Країна", директор з врегулювання; ПАТ "СК "Країна", член Наглядової
ради.

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Атаманенко Раїса Вiкторiвна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1961

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

38

7)Найменування підприємства та

ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.04.2016, 1 рiк

який обрано (призначено)

26.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 42) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" на строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ
"СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ
9)Опис

"СК "Країна". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членам Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. З членами Наглядової ради
укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад
протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "СК "Країна", директор з розвитку особистих видiв страхування; ПАТ "СК
"Країна". член Наглядової ради.

1)Посада

Член Наглядової ради-незалежний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Шуляк Раїса Вiкторiвна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1962

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та

ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", начальник вiддiлу неторговельнiх операцiй.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.04.2016, 1 рiк

який обрано (призначено)

26.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 42) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" - незалежним директором на строк до
наступних рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна". Повноваження передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову
раду ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою у
9)Опис

статутному капiталi ПАТ "СК "Країна". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Членам Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2016 роцi не нараховувалась i не виплачувалась. З
членами Наглядової ради укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори. Загальний стаж роботи рокiв. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", начальник вiддiлу
неторговельнiх операцiй.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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