
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий капітал України» 

повідомляє особливу інформацію про зміну складу посадових осіб  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Страховий капiтал України" 

2. Код за ЄДРПОУ 33152597 

3. Місцезнаходження 
03039, м. Київ, вулиця Голосiївська, будинок 7, 

корпус 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 0445254948  

5. Електронна поштова адреса plotnikova@icu-insurance.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), засiдання якої 

вiдбулося 31.08.2016 року (Протокол №4 вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива iнформацiя 

щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: посадова особа – Голова Правлiння Супрун 

Андрiй Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), звiльнений з 

даної посади 31.08.2016 р. Особа перебувала на посадi протягом восьми мiсяцiв та чотирнадцяти 

днiв (з 14.12.2015 р.). Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному 

капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), засiдання якої 

вiдбулося 31.08.2016 року (Протокол №4 вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива iнформацiя 

щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: призначено з 01 вересня 2016 року Плотнiкову 

Ганну Федорiвну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) на посаду Голови 

Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» шляхом переведення з займаної 

Плотнiковою Г.Ф. посади Першого заступника Голови Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ 

КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Особу призначено безстроково (до прийняття рiшення про припинення її 

повноважень). Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi 

Емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу 

перестрахування АТ (приватне) "Страхова компанiя "Рiдна", начальник управлiння страхування та 

перестрахування ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ», Перший заступник Голови 

Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), засiдання якої 

вiдбулося 31.08.2016 року (Протокол №4 вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива iнформацiя 

щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: призначено з 01 вересня 2016 року Майоренко 

Олега Олеговича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) на посаду Першого 

заступника Голови Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» шляхом 

переведення з займаної Майоренком О.О. посади начальника управлiння з продукт-менеджменту, 

андерайтингу та перестрахування ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Особу 

призначено безстроково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень). Посадова особа 

не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi Емiтента. Протягом останнiх 

п’яти рокiв обiймала наступнi посади: начальник управлiння андерайтингу та перестрахування 

ПрАТ "СК "Талiсман страхування", начальник вiддiлу андерайтингу та перестрахування ПрАТ 



"СК "Талiсман страхування", начальник управлiння з продукт-менеджменту, андерайтингу та 

перестрахування ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством Голова Правлiння Плотнiкова 

Ганна Федорiвна 


