
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-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  АКЦІОНЕРНЕ 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) 394-54-22; Факс: (044) 394-54-22  

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

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

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

7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст повідомлення 
09.12.2017р. позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далі-Товариство) (протокол № 2/2017) у зв’язку з закінченням 

терміну повноважень припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради, голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства, обрано членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. На засіданні 

Наглядової ради, яке відбулось 09.12.2017р. після  закінчення позачергових загальних зборів (протокол № 

2/12), обрано Голову Наглядової  ради Товариства. На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 09.12.2017р. 

(протокол № 3/12), обрано члена правління Товариства. На засіданні Ревізійної комісії, яке відбулось 

09.12.2017р. після  закінчення позачергових загальних зборів (протокол № 1/12), обрано Голову Ревізійної 

комісії Товариства. 

Припинено повноваження голови Наглядової ради  Товариства Яковчука Вiталiя Димитровича. Згоди 

на розкриття своїх паспортних даних не надав. Яковчук В.Д. не володіє акціями  Товариства, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді три роки і п’ять місяців. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради  Товариства Мусiча Олександра Анатолiйовича. 

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Мусіч О.А. не володіє акціями  Товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді шість років і десять 

місяців. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради  Товариства Моргунової Галини Костянтинiвни. 

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Моргунова Г.К. не володіє акціями  Товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді три роки і п’ять 

місяців. 

Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Алексеєнка Максима Анатолiйовича. 

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Алексеєнко М.А. не володіє акціями  Товариства, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді шість років і десять 

місяців. 

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Мельника Юрiя Петровича. Згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надав. Мельник Ю.П. не володіє акціями  Товариства, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді три роки і п’ять місяців. 

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Моргунова Костянтина 

Володимировича. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Моргунов К.В. не володіє акціями  

Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді три роки і 

п’ять місяців. 

Обрано Головою Наглядової ради Товариства  Іваненко Валентину Іванівну. Іваненко В.І. є 

представником акціонера ТОВ «Фінансовий стандарт». Згоди на розкриття своїх паспортних даних не 

надала. Іваненко В.І. 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: 

пенсіонерка. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства  Швайка Олексія Петровича. Швайко О. П. є 

представником акціонера ТОВ «Фінансовий стандарт». Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. 

Швайко О. П.  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: фізична особа-

підприємець; на даний час не працює. 

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


Обрано членом Наглядової ради Товариства  Гриба Максима Івановича. Гриб М.І. є представником 

акціонера ТОВ «Фінансовий стандарт». Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Гриб М.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: ТОВ "Бюро інвестиційних 

проектів - проектний менеджмент", інженер. 

Обрано Головою Ревізійної комісії Товариства  Іваненка Ігоря Васильовича.  Згоди на розкриття 

своїх паспортних даних не надав. Іваненко І.В. не володіє акціями  Товариства, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк -  п’ять   років. Інші посади, які обіймав протягом  

останніх п’яти років: ПрАТ «Фундамент», Головний інженер управління № 11. 

Обрано членом  Ревізійної комісії Товариства  Кундюбу Оксану Вікторівну.  Згоди на розкриття своїх 

паспортних даних не надала. Кундюба О.В. не володіє акціями  Товариства, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк -  п’ять   років. Інші посади, які обіймала протягом  

останніх п’яти років: ТОВ «Інтер Мода – Трейд», директор; ТОВ "Сіті Мода", директор. 

Обрано членом  Ревізійної комісії Товариства  Самолюка Ігоря Олексійовича.  Згоди на розкриття своїх 

паспортних даних не надав. Самолюку І.О.  належить 100 штук простих акцій Товариства. Тобто Самолюк 

І.О. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,1% від загальної кількості акцій та 0,1%  від загальної 

кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на 

строк -  п’ять   років. Інші посади, які обіймав протягом  останніх п’яти років: фізична особа-підприємець; 

ТОВ «Технокомплект», торговий представник. 

Обрано на посаду заступника голови правління – члена правління Товариства Токовенко Олену 

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

Токовенко О.І. 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: ПрАТ «СК 

«НОВА», заступник директора з перестрахування, директор з перестрахування; ПрАТ «СК «УСС»,  директор 

Київської регіональної дирекції страхування. 

 

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 КОМПАНІЯ 

«ІНТЕР-ПЛЮС»   

 

 

______________ 

(підпис)  

 

 

Іваненко О.В. 

 

 09.12.2017 р. 

 


