
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості  

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНТЕР-ПЛЮС» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32586973 

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б 

4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон:  (044) 521-69-18; Факс: (044) 521-69-18 

5. Електронна поштова адреса: elena@inter-plus.com.ua 

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

       інформації: http://icinter-plus.com.ua/  

7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

 

ІІ. Текст повідомлення 

23.05.2016 р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далі-Товариство) (протокол засідання № 2/05) прийнято рішення про 

зміну складу посадових осіб Товариства у зв’язку з надходженням заяви від Голови правління про 

звільнення з займаної посади за власним бажанням та обрано нових членів правління у зв’язку з 

неповним складом правління: 

 

Припинено з 27.05.2016р. повноваження Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Тищенко Альбiни Володимирiвни у зв’язку з 

надходженням від неї заяви про звільнення за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх 

паспортних даних не надала. Тищенко А.В. не володіє акціями  Товариства, непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді п’ять років і три місяці. 

 

Обрано з 28.05.2016 р. на посаду Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Іваненка Олександра Васильовича у зв’язку з припиненням 

повноважень з 27.05.2016 р. Тищенко А.В.  Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. 



Іваненко О.В. не володіє акціями  Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Обраний  на строк три роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти  

років: заступник директора з врегулювання страхових випадків ТДВ СТ «Мегаполіс», генеральний 

директор ТДВ СК «ПСК-ЗАХІД». 

 

Обрано з 28.05.2016р. на посаду члена правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» головного бухгалтера Товариства Тонковид Олену 

Георгіївну  у зв’язку з неповним складом правління.  Згоди на розкриття своїх паспортних даних не 

надала. Тонковид О.Г. не володіє акціями  Товариства, непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Обрана  на строк три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 

п’яти  років: головний бухгалтер ПП «Перша клініка», заступник головного бухгалтера ПрАТ СК 

«Лафорт», головний бухгалтер ТДВ СК «ПСК-ЗАХІД», на теперішній час – головний бухгалтер ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

 

Обрано з 28.05.2016р. на посаду заступника голови правління - члена правління  ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Запасного Вадима Івановича у 

зв’язку з неповним складом правління. Згоди на розкриття своїх паспортних  даних не надав. 

Запасний В.І. не володіє акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Обраний  на строк три роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти  

років: начальник управління ЗАТ «Українська екологічна страхова компанія», начальник 

управління ТДВ СК «АКТИВ-ГАРАНТ», головний фахівець ПАТ «Українська страхова компанія 

«ГАРАНТ-АВТО», начальник управління ТДВ СК «ПСК-ЗАХІД». 

 

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

2. Голова правління 

   ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

  

 

______________ 

(підпис)   

 

Тищенко А.В. 

 

23.05.2016 р. 


