
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 

 
14.04.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 6 
 

 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 
Голова правлiння       Чупиркiна Олена Дмитрiвна  

 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03680, м. Київ обл., м. Київ,  вул. Анрi Барбюса, буд.5 В 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

32586973 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 394-54-22 (044) 394-54-22 

6. Адреса електронної пошти 

elena@inter-plus.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено 

на власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 

http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне управління   14.04.2019 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

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


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2019 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради  

Iваненко 

Валентина 

Iванiвна 

д/н 0.00 

Зміст інформації: 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На 

засiданнi Наглядової ради (протокол № 3/04), яке вiдбулось 14.04.2019р. пiсля закiнчення 

рiчних загальних зборiв, було обрано голову Наглядової ради Товариства.  

Достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Iваненко 

Валентини Iванiвни, обраної до складу Наглядової ради кумулятивним голосуванням. 

Пiдстава прийняття такого рiшення - надходження вiд неї заяви про дострокове 

припинення повноважень за власним бажанням. Iваненко В.I. акцiями Товариства не 

володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 

посадi один рiк i чотири мiсяцi. 

14.04.2019 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Швайко 

Олексiй 

Петрович 

д/н 0.00 

Зміст інформації: 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства.  

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Швайка Олексiя 

Петровича, обраного кумулятивним голосуванням. Пiдстава прийняття такого рiшення - 

необхiднiсть дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства 

Iваненко В.I., а вiдповiдно до вимог ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням 

загальних зборiв можуть бути припиненнi достроково лише за умови одночасного 

припинення повноважень усього складу наглядової ради. Швайко О.П. акцiями 

Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перебував на посадi один рiк i чотири мiсяцi. 

14.04.2019 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Гриб Максим 

Iванович 
д/н 0.00 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства.  

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гриба Максима 

Iвановича, обраного кумулятивним голосуванням. Пiдстава прийняття такого рiшення - 

необхiднiсть дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства 

Iваненко В.I., а вiдповiдно до вимог ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням 

загальних зборiв можуть бути припиненнi достроково лише за умови одночасного 

припинення повноважень усього складу наглядової ради. Гриб М.I. акцiями Товариства не 

володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 

посадi один рiк i чотири мiсяцi. 

14.04.2019 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради  

Iваненко 

Олександр 

Васильович 

д/н 0.35 

Зміст інформації: 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На 

засiданнi Наглядової ради (протокол № 3/04), яке вiдбулось 14.04.2019р. пiсля закiнчення 

рiчних загальних зборiв, було обрано голову Наглядової ради Товариства.  

Обрано Головою Наглядової ради Товариства Iваненка Олександра Васильовича. Пiдстава 

прийняття такого рiшення – необхiднiсть обрання Голови Наглядової ради у зв’язку з 

прийняттям загальними зборами рiшення про дострокове припинення повноважень голови 

Наглядової ради Товариства. Iваненко Олександр Васильович обраний до складу 

Наглядової ради як акцiонер Товариства. Володiє 350 штуками простих iменних акцiй 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС», що складає 0,35% вiд загальної 

кiлькостi акцiй та 0,35% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iваненко О.В. 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три 

роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТДВ 

СК «ПСК-ЗАХIД», з 28.05.2016 по 19.12.2017 року голова правлiння ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС», з 20.12.2017 року по теперiшнiй час - Радник Голови 

Правління ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 

14.04.2019 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Швайко 

Олексiй 

Петрович 

д/н 0.00 

Зміст інформації: 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства.  

Обрано членом Наглядової ради Товариства Швайка Олексiя Петровича. Пiдстава 

прийняття такого рiшення – необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради у зв’язку з 

прийняттям загальними зборами рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради Товариства. Швайко Олексiй Петрович обраний до складу Наглядової 

ради як представник акцiонера ТОВ «Фiнансовий стандарт», якому належить 99550 штук 

простих iменних акцiй, що складає 99,55% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. 

Швайко О.П. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом 

останнiх п’яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець; член Наглядової ради ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС», на даний час не працює. 

14.04.2019 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Гриб Максим 

Iванович 
д/н 0.00 

Зміст інформації: 

14.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далi – Товариство) 

(протокол № 1/2019) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови 

та членiв Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства.  

Обрано членом Наглядової ради Товариства Гриба Максима Iвановича. Пiдстава 

прийняття такого рiшення – необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради у зв’язку з 

прийняттям загальними зборами рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради Товариства. Гриб Максим Iванович обраний до складу Наглядової ради 

як представник акцiонера ТОВ «Фiнансовий стандарт», якому належить 99550 штук 

простих iменних акцiй, що складає 99,55% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Гриб 

М.I. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 

п’яти рокiв: ТОВ «Бюро iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент», iнженер; член 

Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 

 

 


