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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
- Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №118 від 29 квітня 2013 року) 
припинила з 29 квітня 2013 року повноваження заступника голови правління Волощука Владислава Сергійовича у 
зв’язку з тим, що Волощук Владислав Сергійович був висунутий як кандидат на посаду Голови Правління АТ «СК 
«ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». 
Волощук Владислав Сергійович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний заступником голови 
правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 14.05.2012 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Замість Волощука Владислава Сергійовича нікого не призначено на посаду. 
 
- Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №118 від 29 квітня 2013 року) у 
зв’язку зі закінченням строку повноважень припинила з 29 квітня 2013 року повноваження Голови Правління 
Мельниченко Олени Олександрівни. 
Мельниченко Олена Олександрівна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана Головою Правління 
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 20.04.2010 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
 
- Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №118 від 29 квітня 2013 року) обрала 
з 30 квітня 2013 року на посаду Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Волощука Владислава 
Сергійовича. 
Волощук Владислав Сергійович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 
роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, до обрання Головою Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймав посаду заступника 
голови правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». 
  
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) припинили з 29 квітня 2013 року повноваження голови наглядової ради Ксєніча Костянтина Михайловича. 
Ксєніч Костянтин Михайлович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний головою наглядової ради 
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2012 р., володіє однією простою іменною акцією АТ «СК «ДОБРОБУТ 
ТА ЗАХИСТ» (0,0000% від загальної кількості акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
  
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) припинили з 29 квітня 2013 року повноваження члена наглядової ради Тимошенка Олександра Миколайовича. 
Тимошенко Олександр Миколайович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний членом наглядової 
ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2012 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
 
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) припинили з 29 квітня 2013 року повноваження ревізора Кулєшина Олександра Анатолійовича. 
Кулєшин Олександр Анатолійович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний ревізором АТ «СК 
«ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2012 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
 
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) обрали з 30 квітня 2013 року на посаду голови наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» 
Мельниченко Олену Олександрівну. 
Мельниченко Олена Олександрівна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 
роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, до обрання головою наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду Голови 
Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». 
 
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) обрали з 30 квітня 2013 року на посаду члена наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Фарфудінову 
Анастасію Геннадіївну. 



Фарфудінова Анастасія Геннадіївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 
3 роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, до обрання членом наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду головного 
бухгалтера АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»/ 
 
- Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №22 від 29 квітня 2013 
року) обрали з 30 квітня 2013 року на посаду ревізора АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Кулєшина Олександра 
Анатолійовича. 
Кулєшин Олександр Анатолійович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 
роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, до обрання ревізором АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймав посаду голови правління ПрАТ 
«СК «ФОРТЕ ЛАЙФ». 
 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
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