
До відома акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС»! 

(місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б) 

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далі – 

Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі 

– Збори), які відбудуться 09.12.2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем 

проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 

особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та 

голосування на Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у  загальних зборах акціонерного 

товариства, – 24 година 00 хвилин 05 грудня 2017 р. 

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії.  

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: 

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: 

Зубчевська Інна Миколаївна - голова комісії; 

Тонковид Олександр Олександрович -  член комісії. 

2. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.  

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного: 

2.1. Обрати головою Зборів Токовенко Олену Іванівну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну. 

2.2. Визначити наступний регламент Зборів: 

   - доповідь з  третього питання – до 10 хв.; 

   - доповідь з  четвертого питання – до 15 хв.; 

- доповідь з  п’ятого питання – до 10 хв.; 

   - доповідь з  шостого питання – до 20 хв.; 

   - доповідь з  сьомого питання – до 15 хв.; 

   - доповідь з  восьмого питання – до 10 хв.; 

   - доповідь з  дев’ятого питання – до 20 хв.; 

- доповідь з  десятого питання – до 15 хв.; 

   -  виступаючим у обговоренні  3-5 хвилин; 

   - після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів 

голосування.  

 Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів. 

3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-

ПЛЮС». 

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного: 

3.1. Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» з 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б на 03150, м. Київ, вул. Анрi 

Барбюса, буд. 5 В. 

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-

ПЛЮС» шляхом викладення Статуту в новій редакції. 

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: 

4.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»  шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції; 

4.2. Уповноважити  від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Іваненка Олександра 

Васильовича (паспорт СН № 304244, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 15 жовтня 1996 р.) 

підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-

ПЛЮС»  в новій редакції.  

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного: 

5.1. У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження голови Наглядової ради 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Яковчука Вiталiя Димитровича, членів Наглядової ради 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Мусiча Олександра Анатолiйовича та Моргунової Галини 

Костянтинiвни. 

 



6. Обрання членів Наглядової ради  ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: 

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів 

Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 

7.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» не 

виплачувати;   

7.2.Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства. 

7.3.Обрати голову Зборів Токовенко Олену Іванівну особою, яка уповноважується  Загальними зборами 

підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» від 

09.12.2017 року. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного: 

8.1. У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження голови Ревізійної комісії 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Алексеєнка Максима Анатолiйовича, членів Ревізійної 

комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Мельника Юрiя Петровича та Моргунова 

Костянтина Володимировича. 

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного: 

Проект рішення з дев’ятого  питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання 

членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 

Ревізійної комісії. 

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного: 

10.1. Винагороду членам Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» не 

виплачувати;   

7.2.Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 

Товариства. 

7.3.Обрати голову Зборів Токовенко Олену Іванівну особою, яка уповноважується  Загальними зборами 

підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових 

загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» від 09.12.2017 року. 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 

розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне управління  

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, вул. 

Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8 у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у 

місці їх  проведення: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8. Для ознайомлення з документами  

необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова правління Товариства 

Іваненко Олександр Васильович.  

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції 

щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20 днів 

до дати їх проведення.  

 

Довідки за телефоном: (044) 394-54-22 

                                                             

 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 

 

http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне

